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G i R i ~ 

Gtintimtizde devletler,sosyal refah1 ger~ekle§tirme amac1na yo

nelmi§lerdir.Modern toplumlarda,sosyal hizmetler ve sosyal kurum

lar,fertler aras1ndaki gelir dag1l1m1ndaki e§itsizlikleri ortadan 

kald1r1c1 ve ekonomik kalk1nma ile sosyal refah1 geli§tirici bir 

bi~imde devlet taraf1ndan dtizenlenmektedir. 

Sosyal hukuk devleti anlay1§1na paralel olarak,devletin go

revleri degi~mi~ ve klasik liberal ekoltin "laissez faire,laissez 

passer" gorti§tine bagl1 tarafs1z devlet anlay1§1 ve dolay1s1yla, 

klasik devletin,i~ ve di§ gtivenlik ile adalet d1§1ndaki alanlara 

kar§1 kay1ts1zl1g1 anlay1§1 terkedilmi§ ve yerini sosyal devlet 

anlay1§1na b1rakm1§t1r.(l) 

Sosyal devlet anlay1§1ndan haraketle,gtintimliz devletlerinde, 

liberal ekonomi taraftarlar1n1n en a§1r1lar1 bile,devletin dtizen

leyici mtidahalesinin zorunlulugunu reddetmemektedirler.Bu yonliyle 

sosyal devlet, "ekonomik mtidahaleler devleti" gortintimtindedir. 

Sosyal devlet anlay1§1n1n zoruulu bir sonucu olarak,glinlimliz 

devletlerinin faaliyet alanlar1 geni§lemi§ ve buna paralel olarak 

harcamalar1 da hem miktar,hem de ~e§it olarak artmi§ bulunmakta, 

artan faaliyetlerini finanse edebilmek i~in de daha fazla gelire 

ihtiya~ duyulmaktadir.Buna bag11 olarak ekonomide,kamu ekonomisi

nin payi giderek artm1§t1r. 

Devletin,gorevini ifa edebilmesi i~in yapmas1 gerekli olan 

masraflar,devlet gelirleriyle finanse edilir ki,bunlar i~indeki 

en btiytik pay1 vergiler olu§turur.Dolay1s1yla,devletin en onemli 

ve en btiytik gelir kaynag1 vergilerdir.Bu nedenle,sosyal devletin 

gorevlerini yapabilmesi i~in ozel kesimdeki kaynaklar1n bir bolti

mtintin devlete aktarmas1 gerekir.Zira,vergi,kamusal ihtiya~lar1n 

(1) NADAROCLU ,Kamu Maliyesi Teorisi,Geni§letilmi§ ve Gozden ge
~irilmi~ 5.Basi,Ken Dag1t1mc1l1k Yay1nc1l1k Ltd.ist.1983, 
Metier Matbaasi,s.96,97 
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finansman1nda en onemli kaynakt1r,bu itibarla,sosyal hukuk dev

leti,ayn1 zamanda vergi devleti olarak kar§1m1za ~ikmaktadir.(2) 

Sosyal devlet kavram1 sonucunda,vergi hukuku alan1nda vergi
nin,genel giderler kar§1l1g1 oldugu,ki§ilerin odemek zorunda ol
duklar1 sigorta primi oldugu veya verginin kamu hizmetleri oldugu 

§eklindeki gorti§ler art1k terkedilmi§tir. 
Devletin vergilendirme yetkisine dayanan vergi; ytiktimlli yo

ntinden malvarl1g1nda belirli bir oranda azalmay1,devlet yontinden 

de zorunlu bir tasarrufu,malvarl1g1ndaki bir art1§1 ifade eder.Bu 

el degi§tirmenin,yani ekonomik degerlerin vergi yoluyla vatanda§
in malvarl1g1ndan,devletin malvarl1g1na aktar1lmas1n1n hukuk1 ne
deni, yasayla emredilmi~ olmas1d1r.(3) 

Devletin,harcamalar1n finanse edebilmesi i~in vergi gelirle
rini etkin bir §ekilde toplayabilmesi bir zorunluluk arzetmekte
dir. Buda vergiye kar§1 reaksiyonu,diger bir ifadeyle,hi~ vergi 
vermemeyi ya da gerekenden az vergi vermeye ~al1~arak,bu yasal 

ytiktimltiltige kar§i tepkiyi zorunlu olarak gtindeme getirmektedir. 

Bu tepkinin bir sonucu olarak,devletler,su~ olarak tesbit ettik

leri bu fiilleri etkin bir §ekilde cezaland1rarak,onlara ters et

ki yapmak durumundad1rlar. 

Ote yandan,vergiler hangi zaman ve mekanda olursa olsun,ki

§iler taraf1ndan gontillti olarak odenmemi§tir.~tinkti,fertler,§ahsi 

bilgi,tecrtibe,mesai ve birikimleri sonucu elde ettikleri kazan~
lar1n1n bir boltimtinti devlete vermeyi,adeta devleti kazan~lar1na 
ortak etmek olarak gormli§,bu kazan~lar1nda devletin saglam1§ ol

dugu imkanlar1n onemli bir pay1 oldugunu idrak edememi§lerdir.Do

lay1s1yla,mtimktin oldugunca vergi odeme odevlerinden ka~ma yolunu 

tercih etmi§lerdir.(4) 

(2) AKSOY ,Vergi Yar~1s1 ve TUrk Vergi Yarg1s1 Sisterni,Filiz Kitabevi,Bayrak 
Matbaas1,Ist.1990,s.1 

SONSUZoCLU, Vergi Su~ ve Cezalar1nda Birle§me,I§tirak,Tekerrtir, Ytiksek Li
sans Tezi,Ist.1989,s.l,2 

(3) HIZLI, Ttirk Vergi Hukukunda Kac;ak~1l1k Suc;u,Kazanc1 Hukuk Yay1nlar1,Ank. 
1984,s.2 

(4) ERMAN, Vergi Suslar1,Ticar! Ceza Hukuku-VI,i.ti.Fen Faktiltes~ DOner Serrna-.. 
ye f~letmesi,Prof.Dr.Nazim Terzioglu Basim Attilyesi,Ist.1988,s.III(On
soz) 
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Sosyal devlet kavram1n1n ve toplumlar1n h1zla geli§imi,ceza 

hukuku alan1nda da etkilerini gostermi§ ve hemen hemen hukukun 

ttim disiplinlerinde cezai yapt1r1mlara ba§vurulmas1 yoluna gidil

mi§tir ki; Vergi Ceza Hukuku,Sosyal Ceza Hukuku,Ticari Ceza huku

ku,~ali§ma Ceza hukuku gibi kavramlar bu geli§imden ve zorunlu

luktan kaynaklanm1§t1r.(5) 
Diger taraftan,toplumsal ahlak anlay1§1n1n geli§mesi ve de 

degi§mesi ile ceza kanunlar1ndaki su~lardan baz1lar1 bugtin ho~
gorti ile kar§ilanabilmekte;Ornegin,~ocuk dti§tirme ctirmli,cinsel oz

gtirltik ve dogumun kontrolti ama~lar1yla su~ olmaktan ~ikar1lmakta, 

devletin ~e§itli bi~imlerde §ans oyunlar1n1 bizzat oynatt1g1 top
lumlarda,kumar1n hala cezaland1r1lmas1 yad1rganmaktad1r.Buna kar

§1l1k,baz1lar1nca belli donemlerde "me§ru mtidafaa'' d1r denilerek, 

hakl1 gortilebilen vergi ka~ak~1l1g1 fiilleri,bugtin klasik su~lar-

1n bir~ogundan daha ag1r ve ytizk1zart1c1 kabul edilmektedir.(6) 

Vergi odevlerinin,yasalarda ongortilen kurallara uygun olarak 
yerine getirilmelerini saglamak ve hazinenin vergi ziya1 nedeni 
ile ugramas1 muhtemel kay1plar1 onlemek i~in,vergi su~ ve cezala
r1 hemen hemen bilttin Ulkelerin hukuklar1na girmekle kalmam1§,~ok 
uluslu §irketlerin,vergiden ka~1nma maksad1yla,merkezlerini,kurum

lar vergisinin dti§tik oranl1 oldugu tilkelere kayd1rmalar1 ve diger 

tilkelerde elde ettikleri gelirlerin bUytik boltimlinti bu tilkeye ta

§1malar1,konuya uluslararas1 boyutlar da kazand1rm1§t1r.(7) 

Genel olarak,vergi yasalar1nda bahsi ge~en odevlere ayk1r1 

fiiller olarak tan1mlanabilen,vergi su~lar1,devlet hazinesine kar

§1 i§lenen ekonomik su~lardand1r.Bu anlamda,hazine yarar1 ile ko
runan hukuki menfaat olarak kamu yarar1 ile ozde§le~mektedir. 

(') HIZLI, a.g.e.,s.2 
(6) HIZLI, a.g.e.,s.3 

LEGROS, Ozel Yasalar1n Genel Ceza Hukuku Uzerindeki Etkileri (9ev.BIYIKLI 
Hasan),Y.D.,C.V,Temmuz 1979,s.3 

(7) HIZLI, a.g.e.,s.4 
KARSAN, Vergi Ka~1rma ve Vergiden Ka~1nma Ile Mlicadelede Uluslararas1 I§

birligi ,Maliye ve Gtimrtik Bakanl1g1,Ara§t1nna,Planlama ve Koordi
nasyon Kurulu Yay1n1,No:l986/280,Ank.1986,s.42,vd. 
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Vergi su~ ve cezalar1 ile izlenen ama~,vergi yasalar1n1n gerekle

rinin zamaninda ve kurallara uygun olarak yerine getirilmesidir. 

Bu amac1n sa~l1kl1 bir §ekilde ifas1 da en genel ama~ olarak,ka

mu yarar1 amacina hizmet etmektir.(8) 

Vergi su~lar1nda devlet; Su~u i§leyen fail karey1s1nda,bir tara£

tan yasama tasarrufu ile koydugu verginin alacakl1s1 s1fay1yla, 

vergi yUkUmltisU veya sorumlusu kar§1s1nda yer almakta,diger ta

raftan cezai htiktimlerle cezalandirma tekelinin sahibi olarak go

rtilmektedir. 

Vergi yasalar1na ayk1r1l1k durumlar1n1n ve uygulanacak ce

za htiktimlerinin niteliklerinin belirlenmesi a~1s1ndan ise,devlet 

hem vergi alacakl1s1,hem ceza koyucu,hem de ceza uygulay1c1s1 o

larak toplumsal ~1karlar1 uzla§tirma pozisyonundad1r.Genellikle 

bu uzla§t1rmada,vergi cezalarinda bir amac1n da vergi alaca~1n1n 

bir an once tahsili oldugu nazara alinmakta ve iktisadi su~larda 

oldugu gibi,su~un kar§1l1g1 cezan1n belirlenmesinde htirriyeti 

baglay1c1 cezalar ikinci plana itilmekte,ag1rl1A1 vergi kayb1na 

orant1l1 nisbi nitelikli para cezalar1 te§kil etmektedir.Ancak, 

vergi odememede direnme bi~imindeki fiilin,hileli baz1 yollarla 

i§lenmesi halindedir ki,bu takdirde para cezas1 ile yetinilmeyip, 

htirriyeti baglay1c1 ceza uygulamas1na ve meslek ve sanat1n icra

s1ndan mahrumiyet cezas1na ba~vurulmaktadir.(9) 

Sosyal devlet ilkesini benimseyen yasal sistemimizde (10), 

vergi su~lar1 a~1s1ndan da ''Su~ta ve Cezada Kanunilik" ilkesi 

ge~erli olup,hangi vergiye kar§l reaksiyonun su~ te~kil edecegi 

Vergi Usul Kanununda tesbit edilmi§tir. 

(8) ONCEL-<;ACAN-KUMRULU, Vergi Hukuku,Genel K1sJ.m,C.I,2.bas1,AU.SBF.yay1nlar1, 
No:548,Ank.,1985,s.247 

(9) LAUFENBURGER, Maliyenin Ekonomik ve Psikolojik Teorisi, (~ev.tiLKMEN.i.H.) 
SBF.,Maliye EnstittisU Yayin1, No:25, Basi 5, .Ank.,1967, s.127 vd. 

(10) 1982 A.Y. md.2 ve 65 
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BugUn vergi sistemimizde vergi kanunlar1n1n ihlali iki 
§ekilde cezaland1r1lmaktad1r. Bunlardan birincisi, kanuna ayk1r1 
fiil ve hareketlerin idari mahiyetteki para veya vergi cezalar1 
ile cezaland1r1lmas1 yoludur. Bu §ekilde dar anlamda su<; 

niteligi bulunmayan vergi cezal1 ka<;ak<;1l1k, agir kusur, kusur 
ve usulstizltikler gibi vergi su<;lar1nda, vergi ziya1 ile ilgili 

olarak uygulanan cezalar bu grupta yer almaktad1r ki bu nitelik

teki su<;larin tesbiti ve cezaland1r1lmas1 vergi dairelerinin 

tarhiyat §eklindeki idari i§lemleri olarak yerine getirilmekte
dir. Bir ihtilaf vukuunda ise olay vergi yarg1s1 i<;inde 
<;oztimlenecek, diger bir ifade ile olaya uygulanacak norm, ceza 

usulti degil, idari yargilama usulti olacakt1r. 
Vergi sisteminin ikinci cezalandirma y~ntemi ise tam cezai 

karakter ta§1yan htirriyeti baglay1c1 nitelikte mUeyyidelere ba§

vurma yoludur ve uygulanacak norm ceza usulUdUr. 

Ara§tirma konumuzu te§kil eden hileli vergi ka<;ak<;1l1g1 

su<;u da yukarida bahset tigimiz ikinci gruba girmekte ve ceza 

mahkemelerinde yargilanacak bir vergi su<;u gorUnUmUndedir.Bu dar 

anlamdaki su<;, vergi cezalarini gerektiren fiiller olarak da 
deyimleyebilecegimiz birinci grup su<;lar1n cezaland1r1lmas1ndaki 
ama<;tan farkl1 olarak, ceza kanunundaki klasik su<;larla bir fark 

olmaks1z1n, vergiyi tahsil amac1 ikinci plana atilmak suretiyle, 
faile 1zd1rap ve azap <;ektirmek gayesiyle birlikte, bag1ms1z 
yarg1 yetkisine sahip adliye organlar1 taraf1ndan ve ceza usul 

hukukunun tan1d1g1 teminat ve usul kurallar1 i;erc;evesi ic;inde 

degerlendirilmekte ve bu anlamda ceza kanununda yer alan 

suglardan bir fark arzetmemektedir.(11) 

(11) ERMAN, Vergi Su~lari, s.2-8 
KOCAHANoCLU, Vergi Su<;lar1, Vergi Cezalari ve Kurtulma Yollar1, Geni~le

tilmi§ ikinci basla., Yaylac1k Mat.,ist.,1983, s.289, vd. 
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V. U. K. 'nda 236 5 s. k. ile degi§iklik yapilmadan C5nce, bu 
kanunun 357 ci md.si bir prensip f1kras1 ve 7 bent halinde hile

li vergi suc;unu dtizenlemekteydi. 2365 s.k.nun 81 ci md.si ile bu 

madde tamamen kald1r1lm11? ve kac;akc;1l1k suc;unu dtizenleyen 344 

Uncti md.nin ic;ine monte edilmi§, boylece hileli vergi suc;u ismi 

de kald1r1lm1§t1r.Eski 357 ci md.nin hileli vergi suc;u sayilan 

fiilleri ( bir bent haric;) aynen kac;akc;1l1k suc;u fiili olarak 

344 tincU md.ye aktar1ld1g1nda ve suc;a uygulanacak cezan1n 
miktar1nda da bir degi!'}iklik yap1lmad1~1na gtire, yaln1zca su<; 
isminin kald1r1lm1~ olmasindan ba§ka bir yenilik mevcut degil
dir. 

Ba§ka bir deyi§le, ayni fiillerde vergi ziya1 yarat1ld1g1 

halde bugtin sue;, kac;akc;1l1k say1lacak ve buna Uc; kat vergi 

cezas1 ile ayr1ca mahkumiyet cezas1 da uygulanabilecektir. 

Bu yerinde olmayan isim degi§ikligi V.U.K.nun sistematigi 

ac;1s1ndan zararl1 olmu§tur. Zira Vergi Cezalar1 kitab1n1n "Ceza 

Mahkemelerinde Yarg1lanacak Suc;lar" isimli dordtincti boltimti, dar 

anlamdaki bu suc;lar1 dtizenleyen boltim, Hileli vergi suc;u da bu 
boltimUn dtizenledigi ilk vergi suc;u idi. Bugtin, ceza 

mahkemelerinde yarg1lanacak olan bu sue;, kendi be51Umtinden 
c;1kar1larak, ceza mahkemelerinde yargilanmayan suc;lara ili§kin 
boltime aktar1lm1§, boylelikle kanun sistematigi de ihlal olun
mu§tur. 

Bununla birlikte, halen ytirUrlUkte olan 213 s.k.nun 344 cti 

md.sinin kac;akc;1l1k htiktimlerinin bir kis1m fiilleri hapis ceza

s1n1 gerektirirken, bir kisim fiilleri de yaln1zca ti~ kat 

tutarinda mali cezalar1 ongormektedir ki bu gorlintimtiyle 

ka~ak~1l1k su~u adeta iki ba§li ejder gorlintimtine 
btirlinmti§ttir.(12) 

(12) KOCAHANOOLU, Kurtulma Yollar1, s.294 
KOC;µ:IANOOLU, TUrk Vergilendirme Hukukunda Vergi Suc;lar1,Vergi Cezalar1 
ve Ihtilaflar Sistemi, Bilmen Bas.unevi, !st.,1977, s.164 
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V.U.K.nunda ister vergi (idari) cezal1, ister hapis cezal1 

olsun, suc;a tek bir kac;akc;1l1k ismi verilmesine ragmen bu 

suc;lar1n birbirlerinden ayr1lmas1 geregi ile yanl1zca kac;1r1lan 

verg1n1n tic; kat1 tutar1nda ceza kesilmesini gerektiren sue; 

fiileri (vergi cezas1 gerektiren fiiller) (13) "Kac;akc;1l1k Suc;u" 

olarak, hapis cezas1 da gerektiren kac;akc;1l1k fiillerini de 

"Hileli Kac;akc;1l1k Suc;u" olarak deyimlemek zorunlulu~u dogmakta
d1r. Her ne kadar Hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;u da maddi anlamda 
bir kac;akc;1l1k suc;u te§kil etse de konu "ceza yarg1lamas1n1 
gerektiren Suc;lar" ba§l1g1 alt1nda dtizenlenmeliydi. Bu itibarla 
2365 s.k.nun 81 md.ile yUrUrlUkten kalkan 357.md. eski yerine 
iade edilmelidir gorti§ti hakl1 olarak ileri stirtilmektedir. Ayn1 

zamanda V.U.K.344 cti md.sinin 1 ve 6 nc1 bentleri aras1nda i§le

nen fiillerle vergi ziya1 yarat1lmas1 Hileli vergi kac;akc;1l1g1 

suc;unu ve dolay1s1yla geni§ anlamiyla Kac;akc;1l1k suc;unu olu~tu
racaktir. Diger bir ifadeyle, 344.md.nin ilk alt1 bendinde 

dtizenlenen fiiller, bir taraftan -yani hapis ve meslekten men 
cezalar1n1 gerektirmeleri ac;1s1ndan- dar anlamda sue; te§kil 
ederler, diger taraftan -yani kac;akc;1l1k cezas1n1n kesilmesini 
gerektirmeleri ac;1s1ndan- vergi cezas1n1 gerektiren fiiller 
aras1nda miltalaa edilirler. (14) 

Hileli kac;akc;1l1k teriminin kullan1lmas1n1n sebebi ise bu 

sue; fiillerinin digerlerinin aksine (md.344 7 9) sahte, 

yan1lt1c1 ve tahrif edilmig vesika ve muhasebe hilelerinden 

meydana gelmesi ve her fiilde bir hile kasd1n1n varl1g1n1n 

bulundugunun varsay1lmas1ndan dolay1d1r. 

(13) ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.8,9 
(14) KOCAHAN~LU, Kurtulma Yollar1, s.293,294 

ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.8 
TOSUN, Hileli Vergi Suc;lar1, !.U.H.F. yay1nlar1, No:191, Baha Mat.,ist., 

1962, s.39,40 
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Hileli Vergi Kagakg1l1g1 Sugunun konu olarak ele al1nd1g1 
incelememizde, <;al1§mam1z1 alt1 btsltim altinda derlemi§ 
bulunmaktay1z. 

Birinci Btsltimde, Gene! Ag1klama ba§l1g1 altinda, ilk olarak 
Ttirk Vergi Hukukunda vergi cezalar1n1n ve tszellikle ka~ak~1l1k 

su~u ve cezas1n1n tarihi geli§imi incelenmi§, ard1ndan 

Mukayeseli Hukukta Kagakg1l1k su~u i§lenmi§ ve bu sistemlerde 

vergi su~ ve cezalar1n1n nitelikleri ve mUeyyideleri de mtimktin 

oldugunca ac;iklanmaya <;al1E;11lm11jt1r. Bu btsltimde U<;UncU olarak, 
sadece suga ceza uygulamanin yetersizligi ve yasakoyucunun vergi 

ka~akg1l1g1n1 onlemek hususunda dikkat etmesi gereken, vergi 
kac;akg1l1g1n1n sebep ve sak1ncalar1 incelenmi§tir. 

Ikinci Btsltimde, Su<; ve ceza ba§l1g1 alt1nda kisaca bu 

terimlerin ne anlama geldigi a~1klanmaya <;al1111lm111, ozellikle 

vergi cezalar1n1n hukuki niteligi tesbit edilerek, kagak<;1l1k ve 

hileli vergi kac;ak~1l1g1 su<;lar1 aras1ndaki nitelik fark1 ve 

<;ifte yasal dtizenleme hakk1nda bir tak1m sonuc;lara var1lmaya 

c;al1§1lm1§t1r. Bu ni telendirmeyi ya par ken ceza hukukunun genel 

prensiplerinin vergi hukukuna uygun olup olmad1g1 da bu boltimtin 

anafikrini te§kil etmi§tir. 

tlgtincti Btsltimde, Hileli Vergi Kagak<;1l1g1 Sugu ba§l1g1 
alt1nda, suc;un nihai anlam1, yasal dtizenlemesi, ard1ndan da 
suc;un yap1s1 ve unsurlar1na teker teker deginilmeye 
gal1111lm111, boylelikle sugun faili, magduru, konusu, maddi 
unsuru, te§ebbtis hali, hukuka ayk1r1l1k unsuru ve manevi unsuru 

hakk1nda derinlemesine bir inceleme yap1lmaya <;al1111lm1§t1r. 
Dordtincti Boltimde, Hileli Vergi ka<;ak<;1l1g1 sugu ile ilgili 

Baz1 Meseleler ba§l1g1 alt1nda, suc;a tesir eden nedenler, 

i.<; tima, i§tirak, tekerrtir hususlar1 incelenrneye gal1§1lm1i;i ve 
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ozellikle V.U.K. htiktimleriyle T.C.K. htiktimlerinin uyumu ve 

c;at1§mas1 ve konuya hangi normun uygulanacag1 

kavu§turulmaya c;al1§1lm1§t1r.Bu bolUmde son olarak cezan1n 

teciline yer verilmi§ bulunulmaktad1r. 

Be§inci Boltimde, MUeyyide ve Takibat ba§l1g1 alt1nda, 

hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;unun mtieyyideleri, suc;a ozgti 

kovu§turma 11art1 ve nihayet pi§manl1k ve uzla11man1n suc;a ve 

cezaya etkisi incelenmeye c;al1§1lm1§, mtimktin oldugunca konuyu 

gerti§letmemeye ozen gosterilmi§ bulunuldugundan baz1 yerlerde 

kisa ac;1klamalar ve at1flarla inceleme konumuzu ilgilendiren 

hususlar ayd1nlat1lmaya c;al1§1lm1§t1r. 

Al tinc1 ve son boltimde, Sonuc; ba§l1g1 al tinda tezin kisa 

bir degerlendirmesi yapilmaya ~al1§1lm1§ ve nihai dil§tincemiz 

yans1t1lmaya c;al1§1lm1§t1r. 
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B ! R i N C ! B ti L U M 

GENEL A~IKLAMA 

Ttirk vergi sisteminde,1949 y1l1nda yap1lan vergi reformuyla 

vergi usul hukukuna ait,daha once ~ok dag1n1k bir manzara arzeden 
htiktimler,tek bir metin halinde ve modern esaslara uygun bir ~ekil
de dtizenlenmi~ ve bu arada da vergi su~ ve cezalar1 hakkinda yeni 

kurallar konulmu§tur.Oysa,Cumhuriyet doneminin ilk y1llar1nda ver

gi cezalar1,vergi ve har~larla ilgili yasalar1n ~e§itli htiktimleri

ne serpi~tirilmi§ olarak bulunmaktayd1.Diger bir ifadeyle,her ver

gi kanunu,verginin ne §ekilde al1nacag1n1,ihtilaflar1n nasil ~o

ztimlenecegini,riayetsizliklere kar§1 mtieyyidelerin neler olacag1-
n1 kendisi tayin etmekte,bu §ekliyle vergi hukuku gayet kar1§1k 
bir manzara arzetmekteydi.(1) 

Reform niteligi ta§iyan 7.6.1949 tarih ve 5432 say1l1 ilk 
vergi usul kanunu,dag1n1k ceza htiktimlerini btiyilk ol~tide bir ara

ya getirmeyi ba§arm1§ (2) ve ozellikle vergi cezalar1n1 ag1rla§

t1ran ve hileli vergi su~unu getiren 18.7.1951 tarih ve 5815 sa

y1l1 kanun ile diger baz1 htiktimler koyan 8.7.1953 tarih ve 6094 

(1) ERGINAY, Vergi Hukuku,ilkeler,Teknigi,TUrk Vergi Sistemi,14.Basi,Sava§ 
Yayinlari,Ank.1990, s.93 

HIZLI, a.g.e.,s.12 
TOSUN, Hileli Vergi Su~lar1,i.ti.H.F~yay1niar1,No:191,Baha Mat.,ist.1962,s.38 

(2) Bu yasa ile,gelir,kurumlar ve esnaf vergileri d.i§inda 1833 say1l1 Arazi Ver
gisi Kanunu,797 say1l1 V.1.V.K.,3843 say1l1 M.V.K.,472 say1l1 Nakliyat ver
gisi kanunu,134 say1l1 D.V.K.,2897 say1l1 Hayvanlar vergisi kanllllu ve istih
lak vergileriyle ilgili ttim yasalardaki ceza htik:Umleri birle§tirilmi~tir. 
Bkz. ALTI~, TUrk Vergi Ceza Sistemi,Hesap Uzmanlar Kurulu,Ettid,ist.1968, 
s.36 
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say1l1 kanunla degi§tirilmi§ ve boylece 1960 y1l1na kadar uygulan

m1§t1r.Gelir vergisi kanununda zirai kazan~lar1n vergilendirilme

si konusunda 1960 y1l1 sonunda yap1lan degi§iklik dolay1s1 ile 
5432 say1l1 kanun kald1r1larak,yerine eski htiktimlerin ~ok btiytik 
bir kism1n1 aynen alan ve zirai gelirler bak1m1ndan bazi yeni hti
ktimler getiren 4.1.1961 tarih ve 213 say1l1 kanun kabul edilmi~
tir.Bu son kanun da 15.2.1963 tarih ve 189 say1l1, 19.2.1963 ta

rih ve 205 say1l1 kanunlarla degi~iklige ugram1§t1r.Bundan ba§ka, 

1319 say1l1 E.V.K.,2577 say1l1 i.Y.U.K. ile baz1 maddeler ytirUr

ltikten kald1r1lm1§t1r.Son olarak,2455,2686,2791,3239 ve 3505 sa

y1l1 kanunlarla baz1 degi~iklikler yap1lm1eyt1r.(3) 

A. 5432 Say1l1 Kanunda VERGi SU~ Ve CEZALARI 

5432 say1l1 V.U.K.nda vergi su~ ve cezalar1 kanunun dordtincti 

kitabinda,U~ ayr1 kis1mda incelenmi§ ve kis1mlar da boltimlere ay

r1lmak suretiyle vergi su~ ve cezalar1n1n belli bir sistematik 
i~erisinde ele al1nmas1na ~al1~1lm1§t1r.(4) 

5432 s.k.da, vergi su~lar1 ag1rl1klar1na gore birka~ gruba 
ayr1lm1§ ve vergi su~lari; Ka~ak~1l1k,Kusur ve Usulstizltik olarak 

dtizenlenmi§tir.Vergi cezalar1 ise bunlara uygun §ekilde derecelen

dirilmi§ ve herhangi bir sebeple yanl1§ beyanda bulunan kimselere 

tt Pi§manlik tt mtiessesesi sayesinde yapt1klar1 hatalar1 sliresinde 

dtizelterek,cezadan kurtulma olanag1 saglanm1§t1r.(5) 

Kanunun 326. md.sinde ka~ak~1l1k su~una"i§tirak'',327.md.sin
de ttte§viktt ve 328. md.sinde ''yard1m" kenar ba§l1g1 alt1nda,ka~ak

~1l1k su~unu ve cezas1n1 dtizenleyen maddenin hemen ard1ndan,vergi 
su~lar1na i§tirak mtiessesesini dtizenleyerek,bu kavrama Vergi Ceza 
Hukuku alan1nda ilk defa yer verilmi§tir.(6) 

(3) ER.G:i:NAY, a.g.e.,s.93,94 
(4) Karn.m bir giri§ kismi ve son htiklimlerle be§ kitaba ayr11maktayd1; Vergi

lendirme,MUkellefin Odevleri,Degerleme,Ceza .Hliktimleri,Vergi ihtilaflari. 
Kanunun btittin kapsanuyla tatbik edilecegi vergiler ise daha ilk maddede 
12 bent halinde say1lmi§t1r.Ayr1nt1l1 bilgi i~in Bkz. TOSUN,a.g.e.,s.38,vd. 

(5) NEUMARK, Vergi Cezalar1 Meselesi,Iktisadi Uya.ru§ Dergisi,Y1l.S,say1 38,1952, 
s.11 

(6) HIZLI, a.g.e.,s.12 TOSUN, a.g.e.,s.39 
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5432 s.k.nun diAer bir ozelligi de,213 s.k.da "hileli vergi suc;u" 

olarak dtizenlenen,Ceza Mahkemelerinde yarg1lamay1 gerektiren ver

gi kac;akc;1l1g1 fiillerine ve kac;akc;1l1kta htirriyeti baglay1c1 ce

za uygulamas1na yer verilmemi§ olmas1d1r.Vergi kac;akc;1l1g1 suc;u, 

kanunun 324.md.nde " mtikkellefin veya sorumlunun vergiyi kac;1rma 

kasd1yla a§ag1daki §ekillerde vergi ziya1na sebebiyet vermesi ka

c;akc;1l1kt1r " §eklinde tan1mlam1§,suc;un maddi unsurlar1n1 olu§tu
racak fiiller de sekiz bent halinde s1ralanm1§t1r.Dolay1s1yla,kasd 

aranmaks1z1n kac;akc;1l1k say1lan fiillere idarenin kac;akc;1l1k ceza
s1 uygulayabilmesi §eklinde bir htiktim yoktur. 

Vergi cezalar1nda, zamana§1m1 stiresi ilk defa bu kanunla dti

zenlenmi§tir. Vergi cezalar1nda tarh zamana§1m1 d1§1nda tahsil za

mana§1m1n1 da ongoren ve bugtinkU mevzuat1m1zdan farkl1 clan bu hU

ktim 6183 say1l1 AATK.nun ytirtirllige girmesi ve vergi asl1 ile ceza

lar1 ic;in mti§terek bir tahsil zamana§lffi1 stiresinin kabul edilmesi 

ile ytirtirltikten kalkm1§t1r.(7) 

B. 5815 Say1l1 Kanun Degi~ikliginden Sonra 

VERGi SU~ ve CEZALARI 
5432 s.k.nun vergi ceza hukuku alan1ndaki dtizenlemesinin,ver

gi kac;ak91l1g1 ile mticadeledeki yetersizligi ve kanunun gerek ytiktim

lti ve gerekse idare ac;1s1ndan suiistimale c;ok uygun olmas1 gerc;egi 

kisa zamanda ortaya 91km1§ ve ozellikle ka9akc;1l1k suc;u ile ilgi

li htiktimler, tic; y1lda tic; kere degi§iklige ugram1§t1r.(8) 

Adi ge9en degi§ikliklerin ilki, 5815 s.k. ile ger9ekle§tiril

mi§tir.Bu yasa vergi su9 ve cezalar1 alan1nda yaln1z vergi ka9ak-

(7) HIZLI, a.g.e.,s.13 
KOCAHANoGLU, Ttirk VergilEmdirme Hukukunda Vergi Suc;lar1, Vergi Cezalar1 ve 

Ihtilaflar Sistemi,ist.1977 ,s.162 
(8) YtlCEL, ~atbikatta Vergi Cezalar1,ink1lap Kitabevi,TUrkiye Ticaret Mat. 

Ist.,1955 ,s.185. Yticel,eserinde,yukar:tda belirtilen sebeplerle ver
gi mtikellefi olman1n,adeta ip cambazl1g1 haline geldigine deginmi~tir. 
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~il1g1 su~unu degil,ceza htiktimlerinin ~ogunu degi~tirmi§,eski ka
nuna nazaran daha farkli bir sistem kurmu§tur. 

Para cezas1 §eklindeki yapt1r1m1n vergi ka~ak~1l1g1 ile mti
cadelede yetersizligi ve ozellikle hileli yollarla vergi ka~1r1l

mas1 halinde uygulanan "kayba ugrat1lan verginin ti~ kat1" tutar1n

daki cezan1n cayd1r1c1 ve engelleyici fonksiyona sahip olmad1g1 

gerek~esi takip edilerek,para cezas1 yaninda ayr1ca Htirriyeti bag

lay1c1 ceza uygulamas1 zorunlu gortilmti§ttir.(9) 

Bu kanun ile,hentiz vergilendirme donemi bitmeden ve vergi 

kaybi fiilen do~madan,mUkellef veya sor.umlunun vergi ka~irmaya yo

nelik hareketlerinin tesbiti halinde,hileli vergi su~larina te~eb
bUsUn cezaland1r1lmas1 hususuna da ilk kez bu yasada rastlan1lmak
tad1r. Yasada bu su~ da htirriyeti baglay1c1 ceza ile mUeyyidelen
dirilmi§tir. (10) 

Diger taraftan,kanun koyucu 5815 s.k. ile 5432 s.k.nun 348. 

maddesini ytirtirltikten kald1rarak,vergi ka~1rmak iradesiyle icra 

hareketlerine ba§lami§ olan §ahsin,bilahare verdigi Pi§manl1k i

radesini,su~ hakk1nda yapilan yarg1lamay1 onleyici bir sebep ola

rak gormemi§tir. 

Kas1t aranmaks1z1n ka~ak~1l1k sayilan haller de mevzuat1m1za 

5815 s.k.ile girmi§tir.Ka~ak~1l1k su~unu dtizenleyen muaddel 324. 

md.,ka~ak~1l1k fiilinin olu§mas1 i~in vergi ziya1 ile birlikte 

"kasd" unsurunun da varl1l1n1 §art kilmakta,kanun koyucu,dilrtist 

ve iyiniyetli mUkelleflerin hukukunu himaye etmek i9in esasl1 bir 
teminat mtiessesi kurmu§ ve vergi ziya1 niteligindeki her hareket

in ka9ak91l1ga ait agir cezai yapt1r1mlarla cezaland1r1lmas1n1 

(9) 5815 s.k.nun gerek9esinde bu husus haklunda.bu su~un iyiniyetli mtikellef
leri de gayrime§ru bir rekabet kar§1s1nd.a su~a sevk ve icbar edecegini,ayni 

· zamanda sadece hazinenin degil,fertlerin ve vergi dtizenin korunmasi 
sebebiyle,bu filleri i§leyenleri etkin §ekilde cezaland1rmak geregi 
belirtilmi§tir. YDCEL, a.g.e.,s.186 KOCAHANoCLU, a.g.e.,s.162,163 

(10) HIZLI, a.g.e.,s.14 YtlCEL, a.g.e.,s.199,vd. 
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tinlemek istemii;;tir. ( 11). Ancak, bu konuda, <:Szellikle yasan1n 

324 .md .deki "Beyannamede eksik veya hakika te ayk1r1 bildirimde 

bulunulmas1" halinin de kas1t aranmaks1z1n ka~ak~1l1k say1lmas1 

c;ei;;itli ele§tirilere yol ac;m1~ ve ard1ndan da yeni bir yasa 
degii;;ikligi getirmi§tir.(12) 

:c. 6094 Say1l1 Kanun DeJii11ikli~inden Sonra 

VERGi SU~ ve CEZALARI 

Vergi Ceza hukukunda,6094 s.k. ile getirilen degieyiklikler

den ilki,kas1t aranmaks1z1n kac;akc;1l1k say1lan hallerin 

s1n1rland1r1lmas1 ve "eksik bildirimde bulunulmas1" gibi soyut 

ve mtiphem kavramlar yerine,bir vergilendirme d(jnemi ic;inde belli 

orandaki matrah1n gizlenmesi halini kac;akc;1l1k saymak bic;iminde 

daha somut tanima yer verilmesidir.Hileli vergi suc;u ile ilgili 
5815 s.k.nun Ek-2 ci md.ainde de ayn1 ~ekilde ger~ekle§tirilen 

bir degi§iklikle, maddenin A-7 numaral1 bendinde yer alan ve 
hileli vergi suc;u sayilan "bir vergi dtlnemi ic;inde 5.000 liray1 

af}an sa ti§ bedeli veya 2. 500 Lirayi a§an ticret, komisyon, 
faiz, i§tirak hissesi, kira bedeli gibi has1lat1,bu kanuna g(jre 
tutulmas1 zorunlu defterlerden· hic;birinde veya beyannamede 

gostermemek ••• " §eklindeki fiilin, verg1n1n tahakkuku ic;in 

yasada belirtilen stireden (jnce tesbiti halinde mtikellefin fiili 

sue; say1lmam1§t1r.(13) 

(11) YtlCEL, a.g.e.,s.186 
(12) YtlCEL, a.g.e.,187,vd.da Bu degi§iklige gerekc;e olarak, "hareketin ka<;ak

~1l1k sayilabilmesi i~in kasd unsurunun da tesbitine vabeste ka
lirunaktad1r .O kasd unsuru ki,subjektif mahiyeti itibariyle hemen 
ekseriya fiili i~leyenin indiyetinde kalmaktad1r.Bu haller,su~a, 
ka~ak~1l1k vasf inin izaf esini ve f iilin lay1k oldugu ~ekilde ce
zaland1r11.mas1n1 engellemektir." denilmektedir. 

Bu husustaki ayr1nt1l1 bilgi ve ele§tiriler i~in Bkz.NEUMARK,a.g.e.,s~ll 
vd. 

(13) ER.GiNAY, Vergi Hukuku, ilkeler, Teknigi, Tl.irk Vergi Sistemi, 14. bas1, 
Sava§ yayinlari, Ank.,1990, s.93 vd. 

Y.ARGICI, Tlirk Vergi Sisteminde Htirriyeti Baglayic1 Cezalar,Vergi Sorunla
r1 Dergisi,Say1 1, ist.,Ocak 1982, s.66 
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Vergi ceza hukukunda, 6094 s.k. ile getirilen diger bir 
degi§iklik ise 5432 s.k.ntin 348.md. ile vergi cezas1n1 kald1ran 

haller aras1nda yer alan pi§manl1k mtiessesesini, yasa metninden 

~1karan 5815 s.k.nun aksine, pi§manl1k mUessesesini yeniden 
kabul etmesidir. 5815 s. k. nun bu husus taki gerekc;esinde ozet 

olarak; Vergi sistemimizin mtisamahaya geni§ olc;tide yer verilmi§ 

oldugu, kotti niyetli ve vergi kac;1rma niyetinde olan 

§ah1slar1n, diger iyiniyetli ki§ilerden avantajl1 durumda 

olup,pi§manl1k mtiessesesi sayesinde korunmalar1n1,vergi 
kac;akc;1l1~1n1 kolayca goze al1nabilen hareketlerden c;1karmak 

geregi ile md.nin ilgas1 yoluna gidilmi§tir. 

5815 s.k.nun ile kald1r1lan pi§manl1k mtiessesesi,tatbikatta 

derhal §ikayet ve aksakliklara yol ac;m1~ ve vergi ahlak1n1 
koruyan ve diger taraftan vergi kac;akc;1s1 durumuna dli§IDU§ iyini

yetli mtikelleflerin, mtiesseselerinde incelemeye gec;ilmezden once 
hatalar1n1 tesbit etmeleri halinde, cezadan kurtulmak imkan1na 

sahip olamad1klar1 gerekc;esi kabul edilerek 6094 s.k. ile 

yeniden ytirtirltige girmi§tir.(14) 

Bu hususu NEUMARK §U §ekilde ac;1klamaktad1r; "Makul bir 

vergi ceza sisteminin represif degil, prevantif yani cezalarin 

tatbikini iltizam eden suc;lar1 Hnleyici mahiyette olmas1 gerek

mektedir". (15) (16) 

(14) Yapilan bu degi§iklikle hileli vergi suc;lar1 da madde kapsamina aliruni§ 
( 348.md.bent 2) ve ayr1ca, vergi asl1na % 2 oraninda gecikme za.mnu 
uygulanmas1 da kabul edilmi§tir. ( 348. md. bent 5 ) 
KOC.Aff.ANOCLU, a .g .e., s .262 
YtiCEL, a.g.e.,s.343-348 aras1 
HIZLI, a.g.e.,s.15,16 

· DUMLU, 6094'ti Yaratan Amiller, Vergi Mecmuas1,1953,C.l,Say1 1, s.1 
(15) NEUMARK, a.g.e.,s.18 

(16) Bu gerek<;elerin bir sonucu olarak, 6094 s.k.m.m gec;ici 2. md. ile 
kanunun ytirlirlilge girdigi tarihten evvel if?lenmii;i olan Hileli Vergi 
suc;u, Ka~ak~1l1k veya kusur mahiyetindeki fiiller dolayisiyle mtikellef 
ve su~lularin bu kanunla ihdas olunan Islah ve Pi§IllB!llik htiktimlerinden 
gec;mi~e etkili olmak tizere faydalanmalar1 temin edilroi~tir . 
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.n. 213 Say1l1 Kanunda VERGi SU<; ve CEZALARI 

2365 s.k. degi~ikligi ile, kat;akc;1l1k, ag1r kusur, kusur ve 

usulstizltik olmak Uzere dart grupta incelenen vergi suc;lar1, 213 

s.k.nun degi§iklikten onceki metninde ag1rl1klar1na gore, hileli 

vergi suc;u, ka<;ak<;1l1k, kusur, usulstizltik §eklinde 

s1ralanm1§t1.Bunlardan sadece hileli vergi suc;u ile ilgili 

yarg1lamaya ceza mahkemelerinde bak1lmakta ve hapis cezas1 da 

tingortilmekte, diger vergi su<;lar1n1n i§lenmesi halinde, vergi 

idaresi ayr1ca bir yarg1 karar1 gerekmeksizin, maktu veya nisbi 

nitelikte para cezas1 uygulamaktayd1. 

213 s .k., ka<;ak<;1l1k suc;unu, "Mtikellef veya sorumlu 

taraf1ndan kasden vergi ziyaina sebebiyet verilmesi" 9eklinde 

tanimlamakta, suc;un olu§mas1n1 kasd ve vergi ziya1 unsurlar1n1n 

birle§mesine baglamaktadir .Maddede say1lan durumlar1n olu~mas1 

halinde kasd1n varl1g1 karine olarak kabul edilmi§, aksini isbat 

ktilfeti ise ytiklimlU veya sorumluya ytikletilmi§tir. 

Ceza yarg1lamas1n1 gerektiren hileli vergi su<;u, 213 s.k.da 

ayr1 bir boltimde ele al1nm1§ ve unsurlar1 ayr1 olarak dtizenlen

mi§ ti. 2365 s.k. degi§ikliginden sonra, Vergi Kac;akc;1l1g1 Suc;u 

ad1 altinda ele al1nan ve birle§tirilen 344. md.nin ilk alt1 

bendi, 213 s.k.nun Hileli Vergi Suc;unu tan1mlayan 357. md.sinin 

hemen hemen aynen aktar1lmas1yla olu§IDU§tur. Sadece, degi§iklik 

oncesinde 213 s.k.nun 357/7 ci md.sindeki "noksan bildirim veya 

i§e ba§land1g1n1n bildirilmemesi'' hileli vergi suc;u say1ld1g1 ve 

ceza yarg1lamas1n1 gerektirdigi halde, degi§iklikten sonra bu 

fiiller hapis cezas1n1 gerektiren bir su~ olmaktan 

~ikar1lm1~lard1r.(17). Son olarak, 2455, 2686, 2791, 3239 ve 3505 

say1l1 kanunlarla, 213 s. k. a baz1 degi~iklikler getirmi§ tir. 

(17) HIZLI, a.g.e.,s.16,17 
Hileli Ka~ak~1l1k ve ka~ak~1l1k su~u terimleri hakla.ndaki a~iklama i~in 
Bkz. Yukar1da s.6,7 
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II. MUICAYESELi HUKUKTA VERGi KACAKCILI~I SUCU 

Mukayeseli hukukta genel olarak, vergi kac;akc;1l1g1 ile 
mticadelede, hemen hemen btittin tilkelerin, idari ve mali yapt1r1m

lar yan1nda, cezai nitelikteki yapt1r1mlara da ba§vurduklar1 ve 

vergi cezalar1n1n, ilgili vergi ttirtine, failde vergi kac;1rma 
kasd1n1n varl1g1na, vergi kac;1rma s1ras1nda hileli ve yan1lt1c1 

yollara ba§vurulup, ba§vurulmamas1na gore dtizenlemelere sahip 

bulundugunu ve baz1 tilkelerde ise hazinenin ugrad1g1 vergi 

kayb1n1n da gozontinde tutuldugunu (18) deyimleyebiliriz.(19) 

A. FRANSIZ HUKUKUNDA 

Fransa'da, devlet ve mahalli idareler vergilerini, tahsil 

usullerini, mtieyyideleri ve kaza yollar1n1 ic;eren 1 den 2020 
md.ye kadar giden tek metin halinde geni~ bir dtizenleme sahas1na 
sahip olan, 1948 ytirtirltik tarihli Code General des impots, yani 

Umumi Vergiler Kanunu ve bu ana kanunun uygulamas1n1 tamamlamak 

ve kolayla§tirmak amac1 ile c;1kar1lm1§ ilave kanun ve kararname

ler Fransiz vergi sisteminin belkemigini olu§turmaktadir.Son 

olarak, 29 Aralik 1977 tarih ve 77-1453 s.k. ile degi§iklige 

ugrayan bu ana vergi kanununda vergi sue; ve cezalar1 "penalites" 

(cezalar) fasl1 ba~l1g1 altinda 1725 ci md.den 1965 ci md.ye 
kadar olan b~ltimde c;e§itli vergi suc;lar1 ve cezalar1 ile birlik~ 
te tatbik edilecek kazai yollar belirtilmektedir.(20) 

(18) Bu hususta, ozellikle italyan Vergi Hukukunda,hazinenin ugrad1g1 kayip, 
suc;u ag1rla~t1r1c1 bir sebep olarak kabul edilmieytir. Bkz. HIZLI, 
a.g.e.,s.17, dn.35 

(19) HIZLI, a.g.e.,s.17 
YitCEL, a.g.e.,s.34-38 aras1 

(20) HIZLI, a.g.e.,s.17 
KUYUMCU, Fransiz Mali Kaza Sistemi, MB.MI'K. ne§riyat1,No:l962-112,Damga 
mat. Ank.1962, s.l 
EK, Fransa'da vergi Kac;akc;1l1g1 ve Vergiden kac;1nma,Mali Polis Te§kila

t1 ve Vergi denetim organlar1 ile ili§kileri, MB. Tetkik Kurulu ya
y1n1, No:l69, Ank.,1976, s.44 
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C.G.I. da vergi su~lar1nda ongortilen yapt1r1mlar,ilgili 

verginin ttirtine, kac;1r1lan vergi miktar1na, hileli hareketlerin 

varolup, olmamas1na gore degi§mektedir. C.G.I. un 1725.md.sinden 
1840 .md .ne kadar olan fasli, vergi sui;larina tatbik edilecek 
yapt1r1mlar1 dtizenlemektedir. 

Vas1tal1 ve vas1tas1z vergi ttirlerini (21) ayr1 maddelerde 

dtizenleyen kanuna gore, vas1 tas1z vergiler grubunda ti<; c;e§i t 
mtieyyide ongortilmti§ttir; a.Misil zamlar1 (Majorations de droits. 
md.1725-1733) , b.Para cezalar1 (Amendes fiscales md.1734-1743), 

c.Tedibi cezalar (Peines correctionnelles md.1744-1755 ve 1835-

1840). Bu son·halde, tedibi (usland1r1c1) cezalara, diAer bo
boltimlerdeki Mali cezalarin yan1s1ra, mahkemece htikmolunan para 
cezas1, bir aydan be~ y1la kadar hapis, medeni haklardan mahrum
iyet, meslek ifas1ndan men, mtiessesenin kapat1lmas1, gazetelerle 
ilan, afi§lerle te§hir cezalar1 da uygulanabilmektedir. Vas1tal1 
vergilerde ise, a.Maktu para cezas1 (md.1760), b.Munzam ceza 

(cezaya %10 zam .•. ), c.Mtisadere (md.1760-1764), d.Misil zamm1 
(md.1760-1761-1763 Be§ misli olmak Uzere ••• ), e.Hapis cezalar1 

(alt1 gtinden iki y1la kadar ••. md.1764-1765-1769-1835) ve diger 

muhtelif cezalar (nakti ceza,Mtiessesenin daimi veya ge~ici 

olarak kapat1lmas1 veya meslekten men, devlet mtiteahhi tliginden 

men, verilen cezalar1n ilan1 ve te§hir.) §eklinde ceza uygula
mas1 sozkonusu olabilmektedir.(22) 

Yasan1n 1741. md.sinde; vergi beyannamesini kas1tl1 olarak 
zamaninda vermemek, vergiye tabi gelirleri gizlemek, kas1tl1 

olarak kendini vergi borcunu odemekten aciz hale dti~tirmek (23), 

(21) Vas1tal1 ve vas1tas1z vergi kavramlar1 i~in Bkz.TURAN, Vergi Teorisi ve 
Politikas1, Der Yayinlar1,Gtiryay mat.,ist.,1987 ,s.104,vd. 

(22) KUYUMCU, a.g.e.,s.18,19 ve 84,85 
(23) Hukukumuzda vergi su~u olarak kabul edilmeyen bu fiil,ozellik itibar1yla 

Hileli iflas su~una benzernektedir. HIZLI, a.g.e.,s.18, dn.37 
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ba§kaca fiillerle verginin tahsilini onlemek ve her tUrlU hileli 

davran1,1arla vergi ka<;irmak veya ka<;irmaya te§ebbUs etmek vergi 

kac;ak<;1l1g1 su<;u say1lm1§, 1743 .md .de ise, yevmiye ve envanter 

defterlerine ge<;irilmesi zorunlu hususlar1n kaydedilmemesi, bu 

ttir defterlere ger<;ege ayk1r1 kay1tlar yap1lmas1 veya yapt1r1l

mas1, menkul sermaye irad1nda stopaj yapma zorunda olan vergi 

sorumlular1n1n, sermaye irad1 sahiplerinin gelirlerini gizleme 

amac1yla vergi stopaj1 yapmamas1 halini de ayn1 ceza yapt1r1m1 

ile cezaland1rm1§t1r. Ka<;ak<;1l1k fiilinin, faturas1z mal sat1§1, 

sahte fatura tanzimi veya kullan1lmas1 suretiyle i§lenmesi 

halinde ise, fail hakk1nda yasada belirtilen ceza diger ka9ak<;1-

l1k fiillerine oranla daha ag1r olup, %10 'luk gecikme zamm1 

(munzam zam) ile birlikte misil zamm1na da htikmolunmaktadir.(24) 

Fransa'da vergi cezalar1yla ilgili olarak bir diger 

ozellik ise, ytiktimltinlin muhasebelerini tutmakta olan muhasebe 

elemanlar1n1n,sahte bilanc;o, envanter, hesap ve belge dtizenleye

rek, vergi ma trah1n1 azal tan veya herhangi bir §ekilde buna 

yard1m e tmesi halinde, yasa ozel bir dtizenlemeye giderek bu 

fiilleri de sue; saym111, bu i;iah1slar 1 da as1l yUktimlti ile 

birlikte, vergi asl1 ve para cezas1ndan mtiteselsilen sorumlu 

tutmu§tur. (C.G.I.md.1772) 

Dtizenlemenin bir bai_;;ka ozelligi de, tekerrtir ic;in ozel bir 

dtizenleme getirilerek, failin bu halde cezas1n1n ag1rla§t1r1lma

s1 ve baz1 hallerde (failin kottiniyetli olmas1) meslekten men ve 

stirekli olarak i~yeri kapatma cezalar1 uygulanmaktadir.(md.1835) 

Ote yandan, V. U. K. muzdan farkl1 olarak, vergi idaresi 

tarafindan uygulanan para cezalar1n1n failin olUmU ile 

dU§memesidir.Bu halde ceza, tereke borcu olarak miras~1lara 

(24) HIZLI, a.g.e.,s.18 

KUYUMCU, a.g.e.,s.20 

WALINE, Mali Cezalar1n Hukuki Mahiyeti, (Cev.U~ilhan), Siyasi Ilim
ler Mecmuas1, Say1:226 (l.BOltim) ve 2 _.BolUm), C.19,19.Yil, 
Ocak ve ~ubat 1950, Gtiven Baslllevi,Ist.1950, s.393,394 (l.BOlUm) 
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intikal edecegi,ttizel ki§ilerde ise tasfiyeye bore; olarak dahil 

edilmesi kabul edilmi§tir.(C.G.I.md.1775) 
Diger bir ozellik ise ,failin ytiktimlti olmamas1 durumunda, 

vergi asl1 ve cezas1ndan ytiktimltintin de faille birlikte 
mtiteselsilen sorumlu olmas1d1r.(C.G.I.md.1745) 

C.G.I. da 1977 y1l1nda yap1lan bir degi§iklikle, isbat ytikti 
vergi idaresine ytiklenmi§tir.Diger bir ifade ile idare,faildeki 

kasdin varlig1n1 isbat zorundadir.(25) 
Yukarida a~iklanmaya ~al1§1ld1g1 gibi, Fransa'da vergi su~ 

ve cezalar1 kendine has ozellikler ta§imaktaysa da sistemin en 

belirgin ozelligi, uyu§mazl1klar1n <;oztimtinde yarg1 organlar1na 

ba§vurulmadan once uzla§ma yolunun i§letilerek, oldukc;a btiytik 

bir verginin temin edilebilmesidir.Bu itibarla mahkemeler % 2-3 
oraninda vergi ihtilaflariyla ugra§makta, ayn1 zamanda da vergi 
alacag1 daha <;abuk tahsil edilmektedir.(26) 

B. iNG!L!Z lflJKUKUNDA 

ingiltere'de vergi sue; ve cezalar1 1970 tarihli Taxes 

Management Act ile dtizenlenmi§ bulunmaktad1r.Kanunun en onemli 

ozelligi, gelir vergisine ili§kin vergi su<;lar1 ile kurumlar 

verg1s1ne ili§kin vergi su<;lar1 arasinda bir ay1r1m yapml§ 

olmas1d1r.(27) 

T.M.A. a gore, gelir ve kurumlar verg1s1 beyannamelerinin 
verilmemesi, gerc;ege ayk1r1 olarak beyanda bulunulmas1 ve ytiktim

lUnUn hesaplar1n1n ger~ege ayk1r1 oldugunun belirlenmesi durum
lar1 hirer vergi suc;u say1lmakta ve cezalar1 ayr1 ayr1 

gosterilmektedir.(28) 

(ZS) HIZLI, a.g.e.,s.18,19 
KUYUMCU, a.g.e.,s.18-21 aras1 ve 84,85 
EK, a.g.e.,s.44-47 aras1 

(26).AKSOY, a.g.e.,s.30 
TURGAY, Tlirkiye'de Mali Kazanin Bugtinkli Durumu, Maliye Enstittisti Konfe
~anslar1,Sekizinci seri 1962, I.U.I.F.yay1nlar1, No:147, Sermet Mat., 
Ist.,1964 ,s.171,172 

(27) T.M.A. md.93 ve 94 
(28) T.M.A. md.93-95 
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ingiliz Sisteminde, vergi suc;u i~leyen fai1den,vergi cezas1 
ile birlikte kac;1r1lan vergi Uzerinden %3 oraninda gecikme faizi 

al1n1r ki bu oran bir anlamda "zam" niteligindedir ve vadesinde 

alinmayan verginin, devlete verdigi kaybin telafi edilmesi nite

liginde bir mtieyyidedir.(29) 

Htirriyeti baglay1c1 ceza uygulamas1n1 gerektiren vergi 

suc;lar1 bak1m1ndan, gene! htiklim olarak, 1911 tarihli Perjury Act 

( Yalan yere tan1kl1k ve yalan yere yemin kanunu ) dtizenlemekte

dir. Daha sonra ylirtirltige giren kanunlar, bu kanuna atif yapmak
ta veyahut ayn1 hliklimleri metinlerinde tekrar etmektedir.(30) 

ingiltere'de mali suc;lar 

ceza uygulamasi,daima failin 

(Knowingly And Wilfully) ika 

dolay1s1yla hUrriyeti baglay1c1 

bu fiili bilerek ve kasden 

etmesine baglanm1~t1r.Gerc;ekten, 

muhasebe ve vergi hilelerini topluca dtizenleyen P.A. md.S failin 

bu kasd1n1n varl1g1 halinde, para veya hapis veyahut her ikisi 

birden olmak lizere ceza uygulamas1n1 ongormli§ttir.(31) 

(29) PHILLIPS-JACKSON, Constitutional and Administrative Law, 61th.00ition,EU3S, 
London, 1978 ,s.224-227 

SMITII-BAILEY, The Modem English Legal System, SthErli.tim,ELBS, London, 
1982, s.98,99 

( 30) SMITH-HOGAN, Criminal Law, 5thErli.ticn,ELBS, London, 1983, s. 689 
JAMES, Introduction to English Law, 8 th edition,ELBS ,London,1984,s.153 
BAYSAL, Ingiltere'de Mali Kaza (Mahiyeti,Esaslar:L,Te!;>kilat ve Usul), 

MTK.ne~riyat1,No:86,Kar1nca Mat.,Ank.1956, s.126 
(31) ingiliz Hukukunda, Yalan yere tan1kl1k suc;una benzer suc;lar (Offences 

Akin to Perjury) arasinda yer alan ve kabahat (misdemeanour) say1lan bu 
sue; P.A.md.5 te §U §ekilde dtizenlenmi§tir; "Eger bir kimse bilerek ve kasden 
-yeminli olmaks1z1n- (otherwise than on oath), bir evrak veya beyanatta (sta
tement) muhtevda sahtekarl1k yapar ve bu evrak ve beyanat, a)Bir resmi 
beyanatta;veya, b)Bir muhasebe,bilan~o listesinde,defterde,sertifikada,ithal 
veya deger leme evrakinda, ihbarnamede, tebliga t ta, beyannamede veya bu kanunun 
yl!rtirltige girdikten sonra bir kanun veya yetkili kilinan makam tarafindan 
haz1rlanmas1,degerlendirilmesi veya yap11mas1 istenen ~eylerde;veya, c)YUrtir
ltikteki kanun htikUmlerine istinaden,yetkililer taraf1ndan talep edilen sozlti 
cevap esnasinda yap1l1rsa; kabahat ile itham ve iki seneye kadar hapis veya 
para cezas1,veyahut da her ikisi birden olmak Uzere mahkum edilir." 

SMITH-HOGAN, a.g.e. ,s.697 ve 699 • Ingiliz hukukunda, felony (ctiri..im) ve 
misdemeanour (kabahat) ay1r111U Criminal Law Act 1967 md.1 geregince kald1r1l
ffi1§ ve bunlarin offences (su~-lar) ~eklinde deyimlenmesi ongorU~tlir.SMITH
HOGAN, a.g.e.,s.24 
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Diger taraftan, Income Tax Act 1952 (Gelir Vergisi Kanunu), 

dtizenledigi her su~ tarifi i~in, yukar1da belirtildigi 

gibi, P .A.md. 5 de soztige~en "kasden ve bilerek" unsurlar1n1 

metne tekraren alm1~t1r.Bu kanuna gore, ger~ek d1~1 beyanlarla 

devletten haks1z yere vergi iadesi saglayan vergi ytiktimltisU 

hakk1nda para cezas1 yan1nda ayr1ca htirriyeti baglay1c1 ceza 

verilecegi ongorUlmektedir.(32) 
P.A.md.7/2 ise, suc;a ikna, te~vik, yard1m ve azmettirme 

hallerini de dUzenleyerek, bunlara verilecek cezanin aynen veya 

suc;a etki derecesine gore azalt1larak uygulanacag1n1 

belirtmektedir. Diger taraftan, vergi yliktimltistine ait defter ve 

kay1 tlar1 tu tan muhasebecilerin durumu 

ele al1nmakta, bu durumda muhasebeci 

say1lmaktad1r.(33) 

ayr1 bir dtizenleme ile 

de su~a if?tirak etmi§ 

Ceza yarg1lamas1 s1ras1nda isbat ktilfeti, san1ga dti~mekte 

ve iddia edilen suc;un i§lenmedigi, daha hafif bir sue; tef?kil 

et tigi, kasd1n bulunmad1g1 iddialar1 ytiktimlU taraf1ndan isba t 

edilecektir.(34) 
!ngiliz vergi uygulamasinda da 

gibi), vergi idaresi ile vergi ytiktimlti ve 

(Fransa'da oldugu 

ceza sorumlular1n1n 

kar§1l1kl1 iyiniyet c;abalar1 sonucunda vergi uyu§mazl1klar1n1n 

c;ogunun, yarg1 merciilerine mliracaat edilmeden once 

halledildigini, 19 milyon vergi ytiktimltisti bulunan tilkede senede 

ancak 70-80 ki§inin ceza mahkemelerine yolland1g1 

gozlemlenmektedir.(35) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

I.T.A.md.235/2 , PHILLIPS-JACKSON, a.g.e.,s.226 
SMITH-BATLEY, a.g.e.,s.98 
SMITH-HOGAN, a.g.e. ,s.694 
BAYSAL, a.g.m.,s.129 
BAYSAL, a.g.m.,s.128 ,SMITH-HOGAN, a.g.e.,s.30 
JAMES, a.g.e.,s.156 , SMITH-BATLEY, a.g.e.,s.98 
ingiltere'de uzla§ma mtiessesesi c;ok onemli bir fonksiyona sahip 
bulurunaktad1r .Diger taraftan I. T .A.md. 500 ve 504 Maliye bakanl1g1n1n 
vergi cezalar1n1 kismen veya tarnamen kald1rabilecegini ongormmektedir. 
1'¥.SOY, a.g.e.,s.23 
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C. ALMAN HUKUKUNDA 

Almanya'da vergi sue; ve cezalar1, Alman V.U.K.nunda 

(Abgabenordnung) dlizenlenmektedir.(36) 

A.O.md.370, vergi kac;akc;1l1g1 suc;unu "Failin kendisine veya 

ti<;tincti bir ki§iye mali c;ikar saglamak ic;in kasden vergi 

has1lat1n1 azaltacak bi<;imde davran111larda bulunmas1" olarak 
tan1mlam1§ ve yine ayn1 md. ic;inde Hileli vergi suc;una Te~ebbtise 

de yer vermi§tir.Madde ayn1 zamanda, vergi kac;akc;1l1g1 suc;unun 

bellli baz1 vergilerle ilgili olmas1n1, su~a vergi dairesi 
gtirevlilerinden birinin kat1lmas1n1, vergi kac;akc;1l1g1n1n tahrif 

edilmi§ veya sahte olarak tanzim edilmi§ belgeler kullan1larak 

gerc;ekle§tirilmesini ag1rla§t1r1c1 sebep olarak kabul etmekte 

ve yine ayn1 madde, vergi hukukumuzdaki pi11manl1k ile ceza 

hukukumuzdaki ihtiyariyle vazgec;me benzeri bir htiktim getirerek, 

vergi kac;akc;1l1g1 suc;unda failin belli zamana kadar fiilinden 

vazgec;mesi ve fiilini dtizeltmesi halinde vergi cezas1ndan 

kurtulacag1n1 belirtmektedir. 

Alman sisteminin bizdeki uygulamadan fark1, gtimrtik ve tekel 

idareleri taraf1ndan tahsil edilen vergilere ili§kin kac;akc;1l1k 
fiillerinin de bu yasa kapsam1nda degerlendirilmesidir. 

Alman Hukukunda vergi kac;akc;1l1g1 suc;unun mtieyyidesi ise 

para cezas1, htirriyeti baglay1c1 ceza, -eger sue;, gtimrtik 

vergileri ile ttiketim vergilerine ili~kin olmas1 halinde 

ise , vergiye tabi mallar ile bunlar1n naklinde kullan1lan 

arac;lar1n- mtisaderesiveson olarak vergi hukukumuzda rastlanmayan 

sec;me ve se<;ilme.hakk1ndan mahrumiyettir. (37) 

(36) Almanya'da, 1957 tarihinde ylirtirltige giren Mali Yarg1 kanunu ile Alman 
Mali Yarg1 sistemi -tirnek- bir modern yarg1 sistemi halini almi~t1r.Bu 
reformla,daha tince A.O.da dtizenlenen yarg1 te~kilat1 dtizenlemesi, 

bagims1z vergi mahkemeleri olUl}turmak gerekc;esi ile yeniden ad1 ge~en kanunda 
dilzenlenmi§ ve Alman Vergi sistemini olduk~a modern bir seviyeye getirmi§tir . 

.AKSOY, a.g.e.,s.35,36 
(37) HIZLI, a.g.e.,s.20,21 
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Almanya'da da bizdeki gibi, htirriyeti baglay1c1 ceza 

uygulamas1n1 gerektiren vergi suc;lar1nda ceza, yarg1lama sonucu 

verildigi halde, yasakoyucunun daha basit olarak nitelendirdigi 
vergi su~lar1nda mali nitelikteki para cezas1 uygulamas1 vergi 
idaresinin yetkisine b1rak1lm1§t1r.(38) 

Alman vergi ceza usultine ait diger bir prensip ise, isbat 
ktilfetinin ytiktimlti san1kta olmamas1d1r.Diger bir ifadeyle,vergi 

suc;unun varl1g1 , suc;u iddia eden makam (Maliye dairesi veya 

savc1) taraf1ndan isbat edilmesi gerekmektedir.(39) 
Alman vergi hukukunda da, vergi ihtilaflar1 once idare ile 

yUktimltiler aras1nda yap1lan gorti§meler sonunda -uzla§ma yoluyla

kar§1l1kl1 iyiniyet ve anlayi§ ic;erisinde halledilmeye 

~al1§1lmakta ve bu suretle modern vergicilik anlay1§1 
peki§tirilmektedir. Hatta, A.O.md.94, vergi dairesine 

vergilendirmeyle ilgili her ttirlti vesikalar1, iptal, tadil, 
tashih yetkisini vermektedir.(40) 

D. A.B.D. HUKUKUNDA 

Amerikan vergi hukukunda, vergi sue; ve cezalar1 1954 tarih

li Internal Revenue Code ile dtizenlenmi§ bulunmaktad1r. Bu kanun 

vergi kac;1rmaya yonelik hareketlerde bulunan veya vergi kac;1rma

ya te§ebbtis eden failleri, para cezas1 veya htirriyeti baglay1c1 
ceza veyahut da hakimin takdiriyle her ikisi ile birlikte 

cezaland1rmaktad1r.(I.R.C.md.6662) 
I.R.C. un en onemli ozelliklerinden biri, hileli ve gerc;ek 

d1~1 beyanlarla vergi ka~1rma durumlar1nda sahte belge dtizenlen-

(38) ALAYBEK, Almanya'da Vergi Murakabesi ve Mali Kaza, Maliye Vekaleti, MTK. 
Ne§riyat1,No:98,Damga Mat.,1959, s.80,81 

HIZLI, a.g.e.,s.21 
(39) ALAYBEK, a.g.e.,s.81 
(40) AKSOY, a.g.e.,s.35,36,37 

ALAYBEK, a.g.e.,s.26,27 
TURGAY, a.g.m. ,s.173,174 
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mesi veya hileli hareketlerle vergi ka~1r1lmas1 durumunda, bu 

fiil ve hareketler ytiktimlti taraf1ndan yap1lm1eysa para (5000 $) 
ve ti<; yila kadar hapis cezas1 veya her ikisine birlikte 
htikmedilmekteyken (I.R.C.md.7206), ba§kas1 tarafindan dtizenlenen 

bu ttir belgelerin "kullan1lmas1" da, para cezas1 (1000 $) veya 

bir y1la kadar hapis cezas1 veyahut her ikisine birden htikmedil
mektedir. (I .R. C .md. 7207). (41) 

I.R.C. un bir diger ozelligi ise damga vergisi ile ilgili 

hileli hareketler i<;in ozel htiktimler getirmesidir.(rnd.7208). 

Diger taraftan kanun, vergi incelemesine yetkili elemanlar1n 

tan1kl1k i<;1n <;agr1lar1na uymayanlar ve istenilen belgeleri 

ibraz etmeyenlerle (md.721Q), vergi dairesine yalan beyanda 

bulunanlar1 (md.7211) htirriyeti baglay1c1 ceza ile cezaland1rrna

s1d1r. 

Bir diger onemli ozellik 

kac;akc;1l1g1na i§ tirak1 halinde 
hat ta ge>revden c;1kar1lmalar1na 
bulunmas1d1r.(md.7214) 

I.R.C.md.7214 ise, vergi 

ise, kamu gorevlerinin vergi 

failden daha ag1r cezalara ve 

htikmeden tszel bir dtizenlemenin 

sorumlular1n1n durumlar1n1, 

ytiktimltilerden ayr1 bir maddede dtizenlemi§ ve tahsil ettigi 

vergiyi zaman1nda yat1rmamas1 halinde vergi sorumlusu hakk1nda 

htirriyeti baglay1c1 cezaya da htikmetmi~tir.Ancak bu durumda, 

-V.U.K.muzdaki gibi- fail,mticbir sebeple bu gecikmeye yol 

ac;t1g1n1 isbat edebilirse, cezai sorumluluktan kurtulabilir. 

A.B.D. vergi sisteminde, isbat ktilfeti iddia makarn1na 
aittir.Diger bir ifadeyle, failin cezaland1r1labilmesi ic;in, 

kasd1n1n varl1g1n1 iddia makam1 isbatlamak zorundad1r~ 

(41) FARNSWORTH, An Introduction To The Legal System Of The United States, 
Parker School of Foreign And Comparative Law, Columbia University in the city 
of New York, 1963, s .160, 161. Eserinin onsoztinde ,y1llar once i. ti .Mukayeseli 
Hukuk ktirstistinde verdigi dersler sonucu yazmaya niyet ettigini belirtmekte 
olan Famswort E.A. ,161.sayfada vergi hukukunda oldugu gibi hi<;bir hukuk 
dal1mn bu kadar c;ok mahkeme karar lar1 ve doktrin sayesinde ol~mad1g1m 
belirtmektedir. 

HIZLI, a.g.e.,s.22 
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I.R.C.md.6501 ise, vergi cezalar1nda zamana~1m1n1 

dtizenlemekte ve bu stirenin Uc; yil oldugunu, ancak, vergi cezas1-

n1n, sahte ve yan1lt1c1 beyanname vermek suretiyle, failin vergi 
kac;1rma kasd1 ile hareketi sabit oldugunda veya beyannamenin hie; 

verilmemi~ olmas1 halleriyle meydana gelmesi durumlar1nda, 

zamana§1m1 i§lemez htikmtinU ic;ermektedir.(42) 

E. ULUSLARARASI ALANDA 
Uluslararas1nda, vergi olay1na ilk ciddi yakla§im, 1920 

y1l1nda Brtiksel 'de yapilan "Uluslararas1 Mali ye konferans1" 
olmu§, boylelikle I.Dlinya sava§1n1 izleyen toparlanma doneminin 

hemen ardindan, Vergi konusunun uluslararas1 sorunlarda ele 

a11nmas1 ve AET .nin gerc;ekle§mesi ile uluslararas1 bir boyut 
kazanm1§t1r.(43) 

Uluslararas1 vergi hukuku ( 44) alan1ndaki bu giri11imler, 
ba§lang1c;ta, az say1da Ulkenin kat1ld1g1 dar kapsaml1 c;ali§malar 
niteliginde olmakla beraber, sonralar1 c;ok say1da tilkenin 

kat1ld1g1, s1k s1k tekrarlanan ve uluslararas1, bolgesel ve 

yoresel orgtitlerin fonksiyonlar1 ic;inde onemli bir yer kazanm1§, 

yap1lan c;al1§malar teoride. kalmam1§, uygulamalara da konu 
olmu§ ve. sonuc;ta, vergi armonizasyonuna, c;ifte vergilemeyi· on-

(42) HIZLI, a.g.e.,s.23 
(43) 1920 BrUksel Konferans1nda ele al1nan husus "uluslararas1 c;ifte vergile

me" ile ilgili olup, toplantida,bu hususta c;ali~k tizere dort kit:?ilik 
bir ekip kurulmasina karar verilmi~tir. 
KARSAN, a.g.e.,s.11,12 ve 81 

(44) Uluslararas1 vergi hukuku, iki ya da daha fazla devleti ilgilendiren 
vergi ve vergiden dogan ili~kileri dtizenleyen ve bu ama~la uluslararas1 
hukuk ilkelerine gore gerekli anla§ID8lar1 saglayan kurallar1 inceleyen 
vergi hukuku dal1 olarak tan1mlanmaktad1r. Uluslararas1 vergi hukukunun 
temel konusu ise, uluslararas1 vergi ili§kileri ve bu ili§kileri 
dtizenleyen vergi anla§IOOlar1 ve de anla§ma yapmaks1z1n bir devletin, 
diger devletlerle olan vergi ili~kilerini tek yonlti olarak kendi 
kanunlarinda dtizenlemesidir. 
ERGiNAY, a.g.e.,s.16,17 
KI~, Vergi Hukuku,Temel Kavramlar,ilkeler ve Kurumlar, Gazi Universi
tesi,Yayin no:37,Ank.,1984,s.19 
TUNCER, Milletleraras1 Vergi Hukuku, iktisat ve Maliye Dergisi, C.XX,Sa
y1 6, 1973, s.218 
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lemeye ili§kin ikili veya c;ok tarafl1 
yap1lm1§t1r.(45) 

vergi anla§malar1 

Vergi Kac;1rma ve vergiden kac;1nmaya (46) kar§1 uluslararas1 

i§birliginde ise, iki olgunun c;ok l:inem ta§1d1g1 dikkati 
c;ekmektedir. Bunlardan biri "bilgi al1§veri§i" digeri, "vergi 
makamlar1 aras1nda vergilerin tahsiline ili§kin kar§1l1kl1 
yard1mla§rna" d1r. Bu arada vergi adaleti, mtikellef haklar1 ve 
vergi mahremiyeti hakk1nda c;ok titiz davran1ld1g1 gtlrtilmekte
dir. (47) 

A.E.T.nin gerc;ekle§mesiyle, topluluk, Avrupa tilkelerin

den ithal edilen baz1 mallar ic;in kar§1l1ks1z subvansiyon veril

mesini veya vergi iadesinde bulunmas1n1 kabul et tigi ic;in c;ok 

c;e§itli sahte men§e §ehadetnameleri dtizenlend.tgi gibi, hic;bir 

ithal veya ihrac; i§lemi yap1lmad1g1 halde, yap1lm1§ gibi 

gosterilmesi olaylarina rastlanmi§tir.Diger taraftan, birden c;ok 

Ulkede yat1r1mlarda bulunan c;ok uluslu §irketlerin, dU§Uk vergi 
oranlar1 ve geni§ muafiyet uygulamalar1 bulunan tilkelerde (48) 
paravan merkezler kurmalar1 ve diger Ulkelerde elde edilen 
gelirlerin bu merkezlere kayd1r1lmas1 veya d1§ar1da c;al19an 

(45) Ornegin,A.B.D. ,ilk vergi anla§maS1na 1939 da ba§lami§, 1962 sonuna 
kadar, 21 Ulke ile vergi anla9malar1 yapm19t1r.(KARSAN, 
a.g.e.,s.11,dn.l). Diger bir ornek ise, Iskandinav tilkeleri 
aras1nda dtizenlenen "Nordic Convention on Administrative 
Assistance in Tax Matters" uyarinca, bir Ulkenin vergi 
gorevlisinin,diger Ulkede kendi mtikellefleriyle ilgili vergi 
soru§turmas1nda bulunabilmesidir.(KARSAN,a.g.e.,s.81,dn.2) 

(46) Bu terimlerle ilgili tan1IJllar,B.M.te~kilat1nca olU§turulan "Vergi sorun
lari Uzerine Uluslararasi I.§birligi Uzmanlar Ad Hoc Grubu" nun, 5-16.12. 
1983 tarihinde Cenevre 'de yapilan konferansta yer alroaktadir .Bu 
tanimlar i~in Bkz. a§ag1da s. 

(47) 1983 Cenevre Konferans1,KARSAN, a.g.e.,s.81 
(~8) Bu tip Ulkeler i~in Tax Haven (vergi s1g1nag1) tabiri 

kullanilmaktad1r. Ancak, uygulamanuzda bunlara "vergi cenetti Ulkeler" 
denilmektedir .Diger bir ifade ile kelimenin asli, "tax heaven" degil, 
"tax haven" dir. 
KAR.SAN, a.g.e.,s.53,dn.l 
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hizmet erbab1na, Ucretinin bir kism1 <;al1~1lan tilke d1§1nda 
odenerek, hi<; beyan edilmemek ya da, o Ulke d1§1nda ifa edilen 
bir hizmetin kar§1l1g1nda ~denmi§ gibi g~sterilmek suretiyle 
vergi d1§1 b1rak1lmaya c;al1~1lmaktad1r.(49) 

Bu gibi nedenlerle,once 28-30.10.1977 tarihinde Rorna'da BM. 

te~kilat1 taraf1ndan dtizenlenen ve "Ticari suc;lar hakk1nda 

sosyal savunma birinci Avrupa gtinleri" ad1 verilen bir konferans 

dtizenlenmi§tir. Bu konferansta, vergi kayb1na yol ac;s1n ya da 
a<;mas1n, <;ift defter tutmak, sahte fatura kullanmak gibi hileli 
hareketlere ba§vurrnan1n en az be§ sene hapisle cezaland1r1lmas1 

gerekli fiiller oldugu belirtilmi§, suc;lular1n iadesi ve adli 
yard1m hususlar1 gorU~tilmti§ttir.(50) 

5-16 .12 .1983 tarihinde Cenevre 'de BM. te~kila ti taraf1ndan 
dlizenlenen ve "Vergi sorunlar1 Uzerine uluslararas1 i§birligi 

uzmanlar Ad Hoc grubu" nun olu~turdugu bir konferans daha 

dlizenlenmi§, bu konferansta, vergiden ka<;1nma ve vergi ka~1rma 

hususlari tan1mlanm1§, uluslararas1nda nas1l meydana geldigi 

tesbit edilmi§, bunlara uygulanacak c;ozlirnler ac;1s1ndan "rehber 

ilkeler" ()ngortilmti§ttir. Ancak, konferans ta "mtikellef hukuku" 

hassasiyetle gozontinde tutuldugundan, taraf1m1zdan da destekle

nen su~lularin iadesi hususu uygun bulunmami§tir.(51) 
Burada hemen belirtmek gerekir ki, Avrupan1n Ekonomik ve 

hukuksal olarak h1zla btittinle§tigi bir d~nemde TUrkiye'nin de bu 
tempoya a yak uydurmas1 gerekmektedir. Aksi takdirde, A. E.T. ye 

girmemiz dururnunda c;e11itli mevzuat farkl1l1klar1yla ugra~mam1z 

<;e§itli dezavantajlara ve kaoslara yol a~abilecektir. 

( 49) ERMAN, Iktisadi Su<;lar Konusunda Avrupa Hukukundaki Son Geli§meler, 
Birinci Avrupa Hukuku Haftas1, Ist.,1979, s.106 
Bu tip vergi ka<;ak~1l1klar1 hakkinda ayr1nt1l1 bilgi i<;in Bkz. KARSAN, 
a.g.e.,s.42-61 arasi 

(50) ERMAN, a.g.m.,s.109,110 
(51) KAR.SAN, a.g.e.,s.81,82 



-29-

III. VERGi KA~AK~ILI~ININ SEBEP VE SAKINCALARI 

Modern ve makul bir ceza sis teminin, cezalar1n ta tbikini 
iltizam eden suc;lar1 "~nleyici" (prevantif) nitelikte olmas1 ge

rekmektedir. Bu sebeple, vergi kac;akc;1l1g1 suc;unu cezaland1ran 
bir sistem, bir yasakoyucu,sadece varolan suc;u cezaland1rmakla 

kalmamal1 ayn1 zamanda suc;un olu§umuna neden olan faktorleri de 

gozontinde bulundurmal1, devle t de ayn1 zamanda bu nedenlerin 

1§1g1nda suc;la mticadele etme yolunu tercih etmelidir. 
Bu sebeple, Vergiye kar§i bir reaksiyon (52) niteligindeki 

vergi kac;akc;1l1g1n1n sebep ve etkilerine fazla ayr1nt1ya girme

memeye gayret edilerek, ac;iklanmaya c;al1§1lacakt1r. Bununla bir
likte ayr1 bir tez konusu teeykil edebilecek bu husus, Ulkemizde 
vergi kac;ag1n1n 12 Trilyon TL. ya ula11mas1 ile 

tahsilini degil, ayn1 zamanda ceza hukukunu 

kriminolojiyi de ilgilendirmektedir.(53) 

sadece verginin 

ve dolay1s1yla 

(52) Vergiye kar§l yUktimlti reaksiyonlar1 baeylica ti<; §ekilde miltalaa edilmek
tedir. Bunlar s1ras1yla, vergiden kac;1nma, vergi kac;akc;1l1g1, vergiye 
kar§i ac;1k ve toplu §ekilde direnmedir.Bununla birlikte, vergiye kar§1 
diger reaksiyonlar da ayr1 ayr1 vergi kac;akc;1l1g1na belli olc;i.ilerde 
etki yapmaktad1r. ONCEL, Vergiye Kat'f}l Tepkiler ve TUrkiye'de Vergi 
Kac;akc;1l1g1, Doc;entlik Tezi, ist.,1974, s.37,38 
Vergiden kac;1nma, vergi kanunlar1nin te§vik, muafiyet ve istisna ac;ikla
rindan yararlanilarak daha az vergi esdemektir. Bu fiil, sue; te~kil etme
digi gibi, tam tersine, ekonomik organiza~yonla!1 ~ng~rtilen hale getir
mek ic;in te§vik edilen bir durumdur. OZDEMIR, Vergi Kac;ak<;1l1g1 ve 
Nedenleri, Vergi Sorunlar1 Dergisi,Y11:7,say1:88/II,1988, s.27,28 

Bir ba§ka tanima gore vergiden kac;1nma, vergi sorumlulugunun, asl1nda 
yasal olmakla birlikte, yasaru.n amac1na ayk1r1 olarak azalt11mas1d1r. 
KAR.SAN, a.g.e.,s.34,35 (Ad Hoc Uzmanlar Kurulu Tarumi) 

Benzer tanim i~in Bkz. EK, a.g.e.,s.11,12 
Doktrinde baz1 yazarlar ise, vergiden kac;1nmay1," Kanuni Vergi 
kac;akc;1l1g1 " ~eklinde deyimlemektedir. ERVARDAR, Memleketimizde Vergi 
Kac;akc;1l1klar1 ve Vergi Murakabesi, Maliye EnstitUsti Konferanslar1, 11. 
Seri, ist.,1965, s.36 TOSUN, a.g.e.,s.25 te -ALLARD,Connnent on 
fraude le fisc (Centre les deserteurs de l'impot),Paris,1929,s.XVII-XX -
dan naklen, bu husus i<;in "Kanuni vergi hilesi" (fraude legale) deyimini 
kullanrnaktadir. 

(53) MiLL.i:YET GAZETESI, Ekonomi Sayfasi, "Ve:rgi Kac;a~1 12 trilyonu buldu" ma
kalesi, 17.9ubat.1991,s.5 
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A. VERGi KA<;AK<;ILI0ININ SEBEPLERi 
1. EKONOMiK NEDENLER 

Mtikellefleri vergi ka~irmaya yonelten en btiytik neden ekono

mik sebeplerdir.Bunlar; 

a- Milli Gelirin Azl1g1 : 
tilkemiz dlinya tilkeleri arasinda, geli§mekte olan lilkeler 

aras1nda yer almaktadir. Ttirkiye'de milli gelir, yakla~1k olarak 

ki§i ba§ina 1200 $ civar1ndad1r. Diger taraftan, devletin daha 
geni§ bir sahada daha fazla hizmet vermeye ~al1~mas1, daha fazla 
vergi al1nmas1yla mtimkUn oldugundan, mtikellefler vergiyi kendi 

ihtiya~lar1ndan kis1nt1 yaparak vermek zorunda kalmakta ve 

dolay1s1yla, vergi vermek yerine kendi ihtiya~lar1n1 kar§1lama 
yoluna gitmektedirler.(54) 

b- Enf lasyon : 
~zellikle ticari kazan~ mlikelleflerinde, enflasyon, serma-

yenin art1~1n1 mecburi kilmakta, 

arta kalan kism1 vergi olarak 

sermaye art1f}1 ve tliketimden 

verme hesab1 i~inde bulunan 

rntikellef, daha az vergi vermek yoluna gitmektedir. Diger 

taraftan, enflasyonun bir sonucu olarak, fiyatlarin hizla 

yUkseldigi donemlerde, muhtelif madde ka~ak~1l1klar1, tefecilik, 
karaborsac1l1k gibi gayrime§ru kazan~ ~e~itleri ortaya 
~ikmaktad1r ki bu gibi kanuna ayk1r1 kazan~lar1n vergiden ka~1-

r1lmas1 da dogald1r. Bu husus ayni zamanda rekabet e~itligini de 

bozmakta, digerleri i~inde vergi ka~1rmay1 bir zorunluluk haline 

getirmektedir.(55) 

(54) Geli§mi~ Ulkelerde vergi yUkli,milli gelirin % 25'i civarinda oldugu hal
de, Ulkemizde bu oran % 18 civar1nda kalmaktad1r. OZDEM:i:R, a.g.m.,s.30 
SAYGILioGLU, tilkemizde Vergi Kay1plar1m.n Boyutlar1 ve ol<;tilebilirligi 
(I), Vergi DUnyas1 Dergisi, say1:107, Yil:VIII, GOzlem Mat. TE>.mmuz 1990, 
s.15 
SAYGILioCLU, Ulkemizde Vergi Kay1plarllll.n Boyutlar1 ve Ol~i.ilebilirligi 
(II), Vergi DUnyasi Dergisi,say1:108, Y1l:VIII, Gozlem mat.Agustos 1990, 
S":'20,21 

(55) OZDEMiR, a.g.m.,s.30,31 
ONCEL, a.g.e.,s.67 
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c- ~irketle~menin ve BUyUk Te~ebbUslerin Yetersizligi : 

~irketlerde (56), hele c;ok ortakl1 §irketlerde vergi 

kac;1rma oran1 son derece dti§Ukttir. Zira ortaklar i§in ba§1nda 
bulunmad1klar1ndan, §irketi zaman. zaman kontrol etme durumunda
dirlar. Ortaklar, gerc;ek kar1 gllrmek ve bu kardan paylar1n1 
almak isteyeceklerinden, gtiven unsurunun kayb1 da yonetim organ
lar1n1n degi!?tirilmesi sonucunu doguracag1ndan, fiili kar ile 

kanuni. defterlerdeki kar birbirine c;ok yakin olacakt1r. Diger 

taraftan, kar1n dti§tik gosterilmesi de vergi suc;undan ba§ka TTK. 

ve TCK. na gore sue; te§kil edeceginden vergi kac;akc;1l1g1ndan 

mtimktin oldugu kadar kac;1n1lacakt1r. Geli§mi§ tilkelerde vergi 

kac;akc;1l1g1nin az olmas1n1n en onemli sebebi §irketlerin 

fazlal1g1 ve yonetim organ1 ile ortaklarin farkl1 ki§ilerden 

olu§tugu §irketlerin c;oklugudur. (57) 

Ekonomideki kUc;tik i§letmelerin yayg1nl1g1 ve dag1n1kl1g1 
vergi kac;akc;1l1g1 ihtimalini artt1ran faktorler aras1nda yer 
almaktad1r. Zira, kontrol mekanizmas1 c;ok say1daki te§ebbtis 

kar§1s1nda yetersiz kalmaktad1r. Oysa btiytik te§~bbtislerde vergi 

kac;akc;1l1g1 oran1 oldukc;a azdir.Qtinkti, ancak muhasebe · dlizeni 

ic;inde veya kendi denetim mekanizmas1yla yapilan i§lemler denet

lenecek, boylelikle vergi kac;akc;1l1g1 minimuma inecektir. (58) 

(56) Bu §irketler daha c;ok, anonim, limited, komandit §irket gibi sermaye 
§irketleri ile kooperatiflerdir. 
tiZDEM:i:R, a.g.m.,s.31 

(57) ~NCELr a.g.e.,s.69 
OZDEMIR, a.g.m.,s.31 

(58) KAZGAN, TUrkiye 'de yaygin kti<;tik finna politikas1, M.E.K., 12.seri, 
Sermet Mat., ist.,1966, s.149 
ONCEL, a.g.e.,s.69 
ERVARDAR, a.g.m. ,s .40 
ERgOKLU, Vergi Kac;akc;1l1g1, iktisat ve Maliye Dergisi, C.l, Say1:7, 

15.Ekim.1954,s.17 
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2. KANUNi NEDENLER 
Mali mevzuat1n yetersizligi veya aksakl1klar1, yUktimltileri 

adeta vergi ka~1rmaya te§vik ettiginden, bu hususta ~ok onemli 
bir rol oynamaktadir.(59) 

a) Vergi Kammlarinm Stlc Stlc Degi~leri ve Say:i.l.anru.n Fazl.ah&i : 

Mevcut vergi kanunlar1n1n bir~ok htiktimlerinin sik s1k 
degi§tirilmesi, her defas1nda yeni htiktimleri yeniden ogrenmeye, 
eskilerinin yerine yeni formalitelere al1§may1 gerektirecekter. 

Diger taraftan, her degi§ikligin ve yeni vergilerin ytiktimltinlin 

aleyhine ve daha ag1r oldugu kan1s1, ytikUmlUyU vergiye karJ;11 

mukavemete sevkeder.Bu konuda Von MISER'in §U sozti meseleyi 

olduk~a yerinde ifadelemektedir ; "Eski ayakkabilarla daha rahat 
ytirtinlir ... 

Vergi kanunlar1n1n ~oklugu, dag1n1k ve asistematik bir man
zara arzetmesi de ktlttiniyetli ytikUmlUleri bundan istifade yoluna 

sevketmektedir.(60) 

Bu sebepler yliztinden degil ytiktimlUler, bu kanunlar1n 
uygulay1c1lar1 bile kanunlar1n yabanc1s1 durumuna dti§mekte, 

ozellikle ceza hakiminin durumu olduk~a zorla§maktadir.(61) 

b) Muafl1k ve istisnalar : 

Vergi kanunlarinda yer alan bu tlir ayr1cal1klar, vergi 

ytiktinti diger sahalardaki ytiktimltilerin omuzlar1na bindirdiginden, 

diger ytiktimltileri de vergiye kar§i koymaya sevketrnektedir.(62) 

(59) 
(60) 

(61) 

(62) 

TOSUN, a.g.e.,s.10 
TOSUN, a.g.e. ,s.11' de (ALLARD a.g.e. ,s.lO'dan naklen), Fransa 'n1n 

rntikelleflerle vergi mernurlar1n1n hirs1z polis oynad1g1, gayet s1k bir 
vergi kanunlar1 orman1 oldugunu iletmekle bu hususu deyimlernektedir. 
KURUCA, Vergi Ka~ak~1l1g1, Atl.SBF • .Maliye Enstittisti yay1nlar1,No:l99-181 
Ank. ,1965 ,s.205 
TOSUN, a.g.e.,s.10,11 EK, a.g.e.,s.8 
CAPET, Vergi Kac;akc;1l1g1, (<;ev.ER<;OKLU,C.),Maliye Vekaleti, MTK.Ne§riya
t11 NO:l954-55:62, Ala.n Mat.,Ank.,1954, s.14 .. 
EDIZ~, Ti.irkiye'de Vergi Su~ ve Cezalar1,0rnek Kitabevi,Bursa,1986, 
s.45,46 
KURUCA, a.g.m.,s.63 TOSUN, a.g.e.,s.13 
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c) Vergi Su~larinin Affi : 

Vergi sue; ve cezalar1n1n zaman zaman genel veya kismi af la

ra ugramas1, ytiktimltileri mali suc;lar i~lemeye te§vik eder ve 

bu husustaki cesaretlerini kamc;1lar. S1k s1k yap1lan aflar, 

ytiktimlUye haks1z yere ceza verildigi dti§Uncesini vermekle kalma

y1p, ytiktimltileri af beklentisiyle vergi kac;1rmaya te§vik 

etmektedir.(63) 

Aflar1n, yeni bir vergi reformuna gidilirken veya eski 

hesaplar1n tasfiyesi nedeniyle c;1kan ptirtizlerin temizlenmesi 
sebebiyle uygulanmas1 gerekmektedir.(64) 

d) Vergilere Ait Zamana~1m1 Stireleri : 

Vergi kanunlar1na bagl1 bir diger onemli neden ise, vergi 

alacag1 ve vergi cezalarina ait zamana§1m1 stirelerinin kisa 

olmas1d1r. Oysa, ozel hukuk ili§kilerinde 5,10 ve 20 y1ll1k 

zamana§1m1 ve hakdti§lirticti stireler kabul edilmekteyken, devletin 

ytiktimltiden olan en onemli alacag1 ic;in 5 y1ll1k kisa bir zaman

a111m1 sliresi ongortilmti§ttir. Devletin aleyhine olan bu durum, 

suc;lar1n saptanmas1n1 en az dtizeye indirmekte, diger taraftan da 

ytiktimltilerin bu suc;lar1 daha kolay i§lemelerine olanak 
vermekte, ayn1 zamanda zamana§1m1 nedeniyle borc;tan kurtulunma
s1 iyiniyetli ytiktimltilere kotti ornek olmaktadir.(65) 

(63) KURUCA, a.g.m. ,s .205 OZDEM:i:R, a.g.m. ,a .• 35 
EDiZDOGAN, a.g.e. ,s.46 
Y\YCIK, Vergi Hukukti yontinden Genel Af, iktisat ve Maliye Mecrrruas1,C.XXI 

say1 3, Haziran 1974, s.114-117 aras1 
BA$AR, ".Baz1 Sue; ve Cezalarimn Aff1 Haklunda 218 Say1l1 Kanuna Dair", 

iktisat ve Maliye Me~si, C.IX, Say1 12, 15 Mart 1963, s.541-546 
RICHUPAN, Vergi. ~ O~,(<;ev.E.TAYI.AN),Vergi Ili1yas.l,3:IyJ. 44,1985,s.36 

( 64) c;ELi:KoCLU, Vergi Cezalar1n1n Umum.i Af f1, Vergi ve Resimler Dergisi, 
Sene:lO, Say1:229, Izmir, 6.4.1955, s.10 

EDiZDOGAN, a.g.e.,s.46 
(65) KURUCA, a.g.m.,s.206 

EDiZDOGAN, a.g.e,s.46 
V.U.K. 374 cti md.since 5 y1l olarak tesbit edilen zamana~lffil stiresi ABD. 
de 3 y1ld.ir. Fikrimce kisa zamana~J.I1U sUreleri vergi kontrol mekanizma
lari daha geni~ ve yayg1n mevzuatlarda yasal amac1na ula~abilmektedir. 
Oysa, A.B.D.de hileli vergi kac;ak~1l1g1 suc;unda zamana~1ffi1 stiresi i~le
memekte b~ylelikle su~un takibindeki menfaat herzaman korunmaktad.ir.B<:z. 
yukarida s.26 
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3. iDARi NEDENLER 

Denetim orgtittintin ihtiyaci kar111layamamas1, vergi 

incelemesi yapanlar arasinda i§birligi saglanamamas1, idarecile

rin yeterli bilgiye sahip olamamalar1, idari yarg1 sisteminin ve 

i§leyi§inin aksamas1 idari nedenler aras1nda oncelikle yer alan 
nedenlerdendir. 

Beyanname yoluyla verginin tarhedilmesi yontemi, defter ve 

belgelere dayanan bir yontem oldugundan, ~ok say1daki ytiktimltintin 
defterinin gerc;ege uygun olup olmad1g1n1n ara§t1r1lmas1 btiytik 
olc;Ude sekteye ugramakta, boylelikle denetimden uzak kalan 

ytiktimltiler istedikleri gibi davranma olanag1n1 bulabilmektedir

ler. ( 66) 

Ulkemizde vergi incelemesine yetkili olanlar1n (67) yeter

sizligi ve dolay1s1yla inceleme nisbetinin dti§Ukltigti neticesinde 

inceleme say1s1 yetersiz kalmakta, beyannameli ytiktimltilerin 

ancak % 2-3' ti incelenebilmektedir. Bunun yan1nda,incelemeye 
dayal1 tahakkukun uzun stirede ger<;ekle§mesi, ihtilaf halinde 
al1nmas1 muhtemel vergi asl1 ve cezalar1n1n 3-4 y1ll1k bir sure 

sonunda htikme baglanmas1 da vergi ka~ak~1l1g1nda onemli bir rol 

oynamaktadir.(68) 

Sonu~ olarak, "idare ne kadar zay1fsa ka~ak~1l1k da o 

nisbette fazla olacakt1r." diyebiliriz. 

(66) EDIZDOGAN, a.g.e.,s.43 KURUCA a.g.m.,s.206 
OZER, 'l'Urk Kamu Maliyesi ve Sorunlar1, Tlirkiye ve Ortadogu Amme idaresi 
EnstittisU Yay1ni, No:l56, Ank.,1976, s.129 
NADAR~LU, Ver i Gtivenlik Onlemlerinin Niteli i ve Ozellikleri, Vergi 
Sorunlar1 dergisi, st.,197 , s.l -1 aras1 
ERVARDAR, a.g.m. ,s .42 vd. 

(67) Vergi !ncelemesine yetkili olanlar ,Maliye mU.fetti~leri ,Hesap 
uzma.nlar1 ,Gelirler kontroll:Srleri, Vergi Kontrol Memurlar1 ve Vergi Dairesi 
MUdUrleridir. Ancak bu elemanlarin say1s1 olduk~a dti§likttir.Ulkernizde 1986 
y1l1 itibar1yla 1600 dolay1nda vergi memuru, 350-400 gelirler kontrolorti ve 
250-300 dolay1nda da Hesap Uzman1 bulunmaktad1r.Vergi Daire MUdUrleri ise i§ 
hacmi nedeniyle fiili denetim yaµna imkan1na sahip degildirler. 

OZDEMIR, a.g.m.,s.33 
Oysa ABD. de vergi idaresinin (Internal Revenue Service) eleman say1s1, 

ABD. ordusundan daha fazla ve 1980 itibar1yla 800 bin civar1ndad1r. 
LEE, Taxation and the Deficit Economy,Fiscal Policy and Capital 

Formation in the United States, Pasific Research Institute for Public Policy, 
San Francisco,California, 1986, s.150 ve 151'de §ekil 5-2 
(68) OZDEMIR, a.g.m.,s.32,33,34 
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4. KI~ISEL NEDENLER 

Vergi kac;ak~1l1g1n1n en onemli sebeplerinden biri de ytiktim
ltiye ait ki§isel nedenlerdir. Zira, bugtin dahi verginin Hnemini 

bilin~li olarak anlayabilen ytiktimlti oldukc;a azd1r denilebilir. 

a- Gelirin Devlete Degil, Onu Kazanana Ait Oldugu 

Dtlf}Uncesi : 

Bu dti§tince tarz1na gore, ytiktimlti adeta kendisine ait olan 

bir kimse durumundad1r. Qtinkti ytiktimltilerin c;ogu, kamu hizmetle

rini olagan saymakta, verginin onemini anlayamarnaktadirlar.(69) 

b- Verilen Vergi Kadar Devletten Bir istifade Temin 

Edilmedigi Dtlf}tlncesi : 

YtikUmlUler vergiyi tlderken, hie; olmazsa odedikleri vergi 
nisbetinde bir fayda temin edilmesini arzularnaktad1rlar. Fakat, 

vergiyi tldemekle elde edilen yararla, odememekle elde edilebi

lecek yarar aras1nda yap1lan tercih, genellikle tldememe lehinde 

olmaktad1r. Yine ayn1 §ekildeki dti§tinceyle, vergi ka~irma 

iktisadi davrani§ mant1g1 gibi gHrtilmekte, fert kendi iktisadi 

menfaatini kamu yarar1ndan onde gorebilmektedir.(70) 

c- Gadre Ugran1ld1g1 Dti§Uncesi : 

Haks1zl1ga ugram1§ olmak hissi (sentimento di ingiustizia) 

btittin sue; i§leme durumlar1nda, fail Uzerinde etkili olabilen 
kriminojen bir neden olarak kabul edilmektedir~(71) 

Gerek bilgisizlik ve ki§isel dti§tinceler, gerekse baz1 ki§i 

ve s1n1flara tan1nan ve ytiktimltiden akla uygun bir neden 

(69) TOSUN, a.g.e.,s.19 
EDizl)()(;AN, a.g.e.,s.55 KURUCA, a.g.m.,s.207,208 
ERMAN, Vergi Su~lar1, s.III (onsoz) 

(70) TOSUN, a.g.e.,s.19 KAZGAN, a.g.e.,s.95 vd. 
ERVARDAR, a.g.m.,s.39 EDiZDOGAN, a.g.e.,s.55,56 

(71) DI TULLIO, Principi di criminologia clinica,Roma,1954,s.253,254 (TOSUN, 
a • g • e • , s • 20) 
Bu hususta !ngiltere'de haz1rlanan bir raporda, !rlandal1lar1n daha faz
la vergi Hdediginin ortaya konulmas1,haks1zl1~a ugrad1klar1 dti~tincesine 
kap1lan Irlandal1lar1 vergi ka~1rmaya yC:ineltmi~tir. EDizrxtAN, a.g.e. ,s.56 
dn.128 
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gosterilmeden devletin esirgedigi muafl1klar, failde haks1zl1ga 

ugrad1g1 dti§Uncesi yaratmakta, bu nedenle de ytikUmltilerin c;ogu 
hile yoluna ba§vurmay1 bir ahlaks1zl1k olarak dti§linmemektedir
ler. ( 72) 

d- Kazanc1n1 Beyanla Kendine Bir Zarar Gelebilecegi I>llipincesi: 

Ticari alanda faaliyet gosteren ki§ilerin en c;ok Uzerinde 

durduklar1 ve c;ekindikleri konulardan biri de mali durumlar1n1n 

ac;1klanmas1d1r. Ozellikle kredili i§ gorenler yontinden c;ok onem 

verilen bu konu eski zamanlardan gUnUmUze kadar, ticaretle 
ugra§anlar1n gerc;ek mali durumlar1n1 saklamalari al1§kanl1g1n1 

yaratrn1§t1r. Bu sue; sebebini ortadan kald1rmaya kanun koyucular 
da tlnem vermi§ ve vergi denetimiyle ilgili memurmar1n sir sakla
malar1n1 sa~lamak amac1yla, aksine hareketleri ceza ile mtieyyi
delendirilmi§tir. ( V . U. K • md • 3 6 2 ) • ( 7 3 ) 

e- Vergi Ka~1rmay1 Bir Beceriklilik Kabul Etme : 
Vergi kac;akc;1l1g1n1n meydana c;1kar1lmas1ndaki gtic;ltigtin kar

§1s1nda, bu gUc;ltikten istifade eden bir c;ok yUklimltinlin gayet 

dolambac;l1 yollardan giderek, devleti kand1rmalar1, bugtin dahi 

bir beceriklilik olarak kabul edilmekte, devletin hissesine el 

uzatmak ancak c;ok az sayidaki iyiniyetli bireylerce kinanmakta
d1r. Hele "Devlet mal1 deniz,yemeyen domuz" veya "c;alacaksan 

miri maldan c;al" gibi atasozlerinin yer ettigi Ulkemizde bu 
husus oldukc;a onemli bir etmendir.(74) 

(72) TOSUN, a.g.e.,s.20 EDiZIX.>CAN, a.g.e.,s.56,57 
LAUFENBURGER, Maliyenin Ekonomik ve Psikolojik Teorisi (<;ev.!.H. tiLKMEN) 
GC5zden gec;irilmi§ 5.Baski, Maliye Enstittisti Yay1nlar1, No:25, Ank.,1967, 
s.275,276 

(73) TOSUN, a.g.e.,21 EDiz])()GAN, a.g.e.,s.57 
KAZGAN, a.g.e.,s.90 
NEUMARK, Maliyeye Dair Tetkikler, 4.bas1, i.U.i.F. Yayini,No:9, ist,1951 
s.100 

(74) TOSUN, a.g.e.,s.22 
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B. VERGi KA~AK~ILICININ SAKINCALARI 

Vergi ka~ak~1l1g1, mali, iktisadi ve sosyal a~1dan ~e~itli 

etki ve sakincalar yaratmaktad1r. 

1. MALi SAKINCALAR : 
Vergi ka~ak~1l1g1 her §eyden ~nee btit~e gelirlerinin azal

mas1na neden olur. Devlet tahmin ettigi geliri, vergi kay1plar1 

nedeniyle saglayamaz ve dolay1s1yla btit~e dengesizligi ile kar~1 

kar§iya kalir. BUt~enin a~ik vermesi ise, vergi oranlar1n1n 

artt1r1lmas1na, yeni vergilerin konulmas1na, a~1ktan emisyona 

gidilmesine, fiatlarin ytikselmesine, enflasyonun dogmas1na ve 

di§ odemeler bilan~osunun a~1k vermesine neden olur. (75) 

2. iKTiSADi SAKINCALAR • 
Vergi ka~ak~1l1g1 ki§i ve te§ebbtisler arasinda e~itsizlik 

yaratir. Vergi ka~1rma suretiyle az vergi verenler daha ytiksek 

kAr ma~j1na veya maliyetlerini dU~tirme imkln1na sahip 

olmaktad1rlar. Bu durumda ise vergi ka~ak~1s1na, rakipleri aley

hine bir nev'i haks1z prim saglamaktad1r. Dolay1s1yla, tam reka

bet veya baz1 eksik rekabet piyasalarinda, ayn1 §artlarda 

~ali§an te~ebbtisler aleyhine ay1r1m yarat1r. Rakip firmalar bu 

durumda ya ayn1 gayr1me~ru yollardan f aydalanmaya ba§lar ya da 

bir stire sonra piyasadan ~ekilmeye mecbur kalirlar.(76)_ 

Diger taraftan, vergi ka~ak~1l1g1n1n yaygin oldugu sahalar, 

genellikle §ahsi karl1l1g1n fazla oldugu alanlar oldugundan, 

Uretim faktorlerinin, karl1l1g1n az oldugu yerlerden ~ekilmesine 

sebep olur. Dolay1s1yla, Uretim faktorleri ve kaynak dag1l1m1 

(75) ER~OKLU, a.g.m.,s.15 EK, a.g.e.,s.2 
· EDIZDOCAN, a.g.e.,s.75 TOSUN, a.g.e.,s.23 

(76) KAZGAN. H./KAZGAN G. TUrkiye'de Maliye Politikas1, Ekin Basimevi, ist., 
1964, s.98 
EDiznoGAN, a.g.e.,s.76,77 ONCEL, a.g.e.,s.88 
ERJdNER, Hileli Vergi Srn;u, Maliye EnstittisU Konferanslar1, 15.seri, 
Sene 1968, ist., s.225 
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tizerinde olumsuz etkiler yapar.(77) 

3. SOSYAL SAKINCALAR : 

Vergi kac;akc;1l1g1, ytiktimltiyti kanunulara ve kamu dtizenine 

saygi duymamaya al1§t1r1r. Boylelikle ytiktimlti, kanun ve kamu 

otoritesini hafif gorme al1§kanl1g1n1 kazanir ki boyle bir 

hareketin ktimtilatif karakteri mevcuttur. (78) 

Vergi kac;akc;1l1g1n1n yaygin olmas1 halinde vergi oran1n1n 
yUkseltilmesi 1$e dolal bir sonu;tur. Ancak, bu durum vergi 

kac;irmak istemeyen veya buna olanaklar1 bulunmayan ytiktimltilerin 
vergi ytiklerinin daha da ag1rla§rnas1 demektir ki bu durum da 

sosyal adalet hissini zedeleyecek, vergilemenin en onemli 

ilkelerinden biri olan e§i tlik ilkesi uygulanmad1g1ndan, gelir 

adaletsizligi dogacak ve maliye politikas1 aksi yonde i§lemeye 

ba§layacaktir. (79) 

Ttim bu sak1ncalar1n en onemli etkisi ise §Uphesiz vergi 

kac;1rmayanlar1n bile vergi kac;1rmaya temayUl etmesidir. Diger 

bir if adeyle, vergi kac;akc;1l1g1 vergi kac;akc;1l1gin1 doguracak
t1r. Bu nedenle yasakoyucu bu husus ta bir dtizenleme yaparken, 
vergi kac;akc;1l1g1 ve dolay1s1yla hileli vergi kac;akc;1l1g1 
suc;unun sebep ve sak1ncalar1n1 goz~ntinde bulundurmal1, ayn1 
zamanda htiktimetler de kac;ak91l1g1 onleyici tedbirler almal1d1r. 
(80) 

(77) KAZGAN H./KAZGAN G., a.g.e.,s.99 
ONCEL, a.g.e.,s.88 

(78) ER~OKLU, a.g.m.,s.17,18 
EK, a.g.e.,s.9 ER.KINER, a.g.m., s.226 

(79) EDizrx:>CAN, a.g.e.,s.78 
TOSUN, a.g.e.,s.23,24 

(80) Vergi kac;akc;1l1g1na kar§i al1nmas1 gereken tedbirler ic;in Bkz. ONCEL, 
a.g.e.,s.135 vd. 
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i K i N C i B 0 L tJ M 

sue; VE CEZA 

I. CEZA HUKUKUNDA sue; VE CEZA 

Ceza hukukunda su~, "Kanunlar1n cezaland1rd1g1 fiiller"(l), 

"Sosyal hayat1n, cezai yapt1r1m alt1nda yasak edilen belirtile

ri" (2) dir. 

Ceza hukukunda ceza, "Su~ kar§1l1~1 olarak onu i~leyen 

kimse hakkinda uygulanan kanuni bir yapt1r1m" ( 3), "i§ledigi 

su~ dolay1s1yla su~luya ~ektirilen bir ac1 ve 1zd1rap'', "Devlet 

tarafindan su~luya ~ektirilen bir kottiltikttir".(4) 

Glintimtizde, toplum ve su~lunun ortak yararlar1n1 dikkate 

alan bir tenkil (tepeleme) sistemi i~inde, sadece su~luya azap 

ve 1zd1rap vermek amac1n1 gtiden bir yapt1r1mlar sisteminin 

sosyal yarar ile bagda§amayacag1 anla§1lm1§ ve bu sistem yerine 

su~lunun uslanmas1, yeniden sosyalle§tirilmesi ile birlikte 

toplumunun tepkisini de toplumun tepkisini de a~1ga vurabilecek, 

yap1c1 ve karma nitelikteki yapt1r1mlar1n kullan1lmas1 dti§Uncesi 

kabul edilmi§tir. Bu bak1mdan, cezan1n 

bir ara~ olma niteligini,. olumlu ve 

edilmesine yonelmi§ olarak gtintimtizde de 

bilir.(5) 

elem ve 1zd1rap verici 

yap1c1 ama~lar1n elde 

h~l~ ta§1d1g1 soylene-

(1) YliCEL, a.g.e.,s.22 
-(2) TES.AL, iktisadi,Ticari,Mali Su~lar, 4.Basi, ist.,1977, s.9,10 
(3) TANER, Ceza Hukuku, Umumi K.l.sim, U~Un~U Baski, ist.,1~_?3, s.283 
(4) Benzeri tanimlar ve cezan1n ama~lar1 1~1n Bkz. OONMEZER/ERMAN, N3zar:i. 

ve Tuthiki. Ce2'a Ii:Jkuku, C£rEl Kunm, C:ilt II, Ymid:n <li2li=rl ~ ~ ft:ls:l, 
Fi1iZ Ki.tafuV'.i, Ist. ,1983, s.593 vd. 

( 5) OONMEZER/ERMAN, NmD:i. ve Tutb:iki. Ce2'a Ibkuku, Qrel Kunm, Cilt I, Yenid:n gO'lrBl 
~ n:i<I.rzl.n:u J:Es:t, Filiz Kit:atevi, Ist., 1985, s.6, vd. 
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II. VERGi HUKUKUNDA SU~ VE CEZA 

Genel olarak vergi suc;u, vergi kanunlar1n1n koydugu g~rev 

ve ~dev htiktimlerine cezayi gerektirecek §ekilde ayk1r1 hareket 

edilmesidir. 
Gerek 5432 say1l1 eski, gerekse 213 say1l1 yeni V.U.K. da 

vergi suc;u, genel olarak, herhangi bir sue; c;e§idi ele alinmadan 

tan1mlanm1§t1r. Nitekim V.U.K. 331.md.ye gtlre vergi suc;u, vergi 

kanunlar1 htiktimlerine ayk1r1 hareket etmektir.(6) 

Vergi 
suc;lar1n1n 

cezalar1 ise vergi 
yapt1r1m1n1 te§kil 

hukukunda 
etmekte ve 

yer alan vergi 
ceza hukukunun 

"kanunsuz su~ ve ceza olmaz" 
ge~erli say1lmaktad1r. 

prensibi aynen vergi hukukunda da 

V.U.K. 331. md.si vergi cezalari ic;in "Vergi kanunlari 
htiktimlerine ayk1r1 hareket edenler, bu kitapta yaz1l1 vergi 

cezalar1 (kac;akc;1l1k,ag1r kusur,kusur ve ustilstizltik cezalar1) ve 

diger cezalar ile cezaland1r1l1rlar." htikmi.inti koymakta, vergi 

cezalar1na ait ac;1k bir tan1mlamada bulunmamaktadir. Kanun,bunun 

yerine ceza c;e§itlerinin her biri ic;in ilgili maddelerinde 

tanimlar getirmi§tir. 
Vergi cezalar1n1, 

yollarla zarar veren 
belirttigi bir hususu 

"Hazinenin c;1karlar1na 
bir vergi yUktimltisU ya 
yapmaya zorunlu kilinan 

gayr1me§rU 
da, 

bir 
kanunun 

kimsenin 

davran1§1n1 yapt1r1ma baglamaktan ibaret bulunan birtakim 

anlemlerdir." §eklinde tanimlamak mtimktindlir.(7) 

( 6) Bkz. yukarida s. 3 vd. ve hukukumuzda vergi sue; ve cezalarinm geli§imi 
haklunda s.10-16 

(7) WALINE, (~:ev .• Ui;r<uN i.), l.OOltim,s.391 
EDIZ~, a.g.e.,s.5 
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III. VERGi CEZALARI VE HUKUKi NiTELi~i 

Vergi yasalar1nda yer alan ve vergi odevlerinin yerine 

getirilmemesi halinde devlet~e uygulanacak onar1ci ve odettirici 

onlemleri btinyesinde toplayan vergi cezalar1n1n hukuki niteligi 

tart1§mal1d1r. Ozellikle inceleme konusunu tei?kil eden hileli 

ka~ak~1l1k su~u (ceza mahkemelerinde yarg1lanan vergi 

ka~ak~1l1g1) ile idare taraf1ndan mtieyyidelendirilen ka~ak~1l1k 

su~u f arklar1 ve yasal dtizenlemedeki aksakl1g1n 

a~1s1ndan bu husus onemli bir ozellik ta§1maktad1r. 

tesbiti 

Ytirtirltikteki yasal dtizenlemeye gore, V.U.K. 344 md.sinin 1-6 

nc1 bentlerinde belirtilen fiillleri i§leyen kimse, bir yandan 

savc1l1k~a a~1lan kamu davas1nin san1g1 bulunmakta, diger 

taraftan vergi idaresi taraf1ndan kayba ugra t tig1 vergi 

miktar1na gore hesaplanacak ka~ak~1l1k ( 3 kat tutar1nda para 

cezas1) cezasina ~arpt1rilmaktad1r. Ayrica bu farkl1 makamlarin 

kararlar1n1n da biribirlerine etkisi olmamas1 htikmti de (8) ayn1 

olay hakk1nda f arkl1 . sonuca ulaeyabilen bir~ok yarg1 karar1n1n 

~ikmas1na neden olmakta ve ceza yarg1s1n1n otoritesine ters 

dti§mektedir.(9) 

Vergi cezalar1n1n, devlet~e vergi alacagina konulan zam mi, 

ceza hukuku alan1 d1§1nda dti§tintilmesi mtimktin olmayan teknik 

anlamda bir ceza m1, milkellef veya vergi sorumlusu taraf1ndan 

vergi odevinin yerine getirilmemesinden dogan hazine zarar1n1n 

giderilmesine yonelik bir tazminat mi, yoksa ceza sorumlusunu 

yasa htiktimlerine uygun harekete zorlay1c1 bir idari yapt1r1m mi 

oldugu hususunda degi§ik gorti§ler bulunmaktadir.(10) 

(8) V.U.K.md.367 son bende gore, "Ceza mahkemesinden sadir olacak kararlar,bu 
kanunun dordUncU kitab1run ikinci kismin1n 1-3 tincti bolUmlerinde 

yaz1l1 vergi cezalar1ni uygulayacak makam ve mercilerin muarnele ve kararlari
na mtiessir olmad1g1 gibi, bu makam ve mercilerce ittihaz edilecek kararlar da 
ceza yarg1c1n1 baglamaz." 
(9) KUNTER, Ceza Muhakemesi Hukuku, 8 ci bas1, ist.,1986, s.224 vd. 

HIZLI, a.g.e.,s.44 ve 46 
(10) WALINE, (<;ev.U<;KUN i.), 2.00lUm. s.432-435 
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Yapt1rJ.Jllln htirriyeti baglay1c1 ceza niteligi ta~imas1 ve ceza yarg1lama 
mercilerince, ceza yarg1lamas1 usulti uygulanarak verilmesi 
halinde vergi cezalar1n1n teknik anlamda bir ceza oldugu ve kamu 
dtizenini ilgilendirmesi nedeniyle kamusal ceza niteligi ta§1d1g1 

tart1§mas1z kabul edilmektedir.(11) 

Yasakoyucunun para cezas1 ongordtigti ve bunun vergi idaresi 

taraf1ndan idari usullerle ve yarg1 karar1 gerekmeksizin 
uygulanabildigi durumlarda doktrinde gorli§ birligine var1lama

maktad1r. Vergi cezalar1n1n vergi zamm1 niteliginde oldugunu 
savunanlar kadar (12), bunlar1n devletin ugrad1g1 vergi kayb1n1 
kar§1layan bir tazminat alacag1 (13), teknik anlamda bir ceza(14) 
ve idari yapt1r1m (15) oldugunu ileri stirenler de vardir. Kesin 
bir sonuca varma gti~lUgti ise baz1 dU§tinUrlerin vergi cezalar1n1 
karma nitelikte oldugu gHril§tinti benimsemesine sebep olmu~tur.O~. 

Mahkeme kararlarinda vergi cezalar1n1n. hukuki mahiyetinin 
tart1§1lmas1na olduk~a ender rastlanmaktad1r. YCGK. eski bir 

karar1nda, olay tarihinde ylirtirltikte bulunan muamele vergisi 

yasas1na ayk1r1 olarak, beyanname vermemek ve defter tutmamak 
fiilinden san1k bir vergi mtikellefi hakk1nda htikmolunan bir para 

cezas1n1n " ••• bu kabil cezay1 nakdilerin tazminat mahiyetinde 
olmayip, 1441 s.k.nun §umultine dahil bulunduguna .•• " ibareleri 
ile teknik anlamda bir ceza oldugu sonucuna yarmi§tir.(17) 

(11) MlITLUER, Vergi Cezalarinin Hukuki Niteligi, EiTiAD, C.:XV, say1 2, 
fiaziran 1979, s.115 

WALiNE, Vergi Cezalar1n1n Hukuki Niteligi, (yev.YA(;MuRr,U Tahsin), 
Dam§tay Dergisi, say1:28,29, Ba§bakanlik basimevi,.Ank.,1978,s.n 

(12) ALIMENA,Principii di dir penale cit.C.II,s.333, MANTELLINI, Lo Stato e 
il codice civile c.r,s.235 (HIZLI, a.g.e.,s.26 dn.74 den naklen) 

(13) MUTLUER, a.g.m.,s.116 
(14) ERGINAY, a.g.e.,s.13 HIZLI, a.g.e.,s.26, MUTLUER, a.g.m.,s.119 
(15) DONAY, Para Cezalari, Garanti Mat.,Ist.,1972, s.157 vd. 

TOSUN, a.g.e.,s.35 de bunlar1 idari haks1z fiillerin mlieyyidesi olarak 
tarumlamaktadlr. YtlCEL, a.g.e.,s.30 MUTLUER, a.g.m.,s.117,118 

(16) WALINE, (<;ev.YA@ruru.U T.),s.77 
(17) YCGK., 8.3.1931, E:l931/3-9, K:l931/15. Karar metninde soztige~en 1441 

s.k. af kanunu olup,tazminat ttirtinden para cezalar1 af kapsanu d1§1nda 
b1ralu.lmaktayd1. (HIZLI, a.g.e.,s.26 dn.79) 
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Bir Dan1~tay karar1nda da " ••. vergi cezalar1n1n hukuki 

mahiyetleri itibariyle sadece medeni bir tazminden ibaret 

olmay1p, ayn1 zamanda para cezasina benzeyen bir mahiyeti de 

haiz bulundugu ••• " gorti~ti yer almaktadir.(18) 

Yine, ttittin kac;akc;1l1g1 ile ilgili yasada yer alan ve vergi 

kac;akc;1l1g1 suc;u kapsam1na girmeyen kac;akc;1l1k fiili kar§1l1g1 
para cezas1n1n hukuki niteligi YiBGK. karar1nda tart1~1lm1§ ve 

hazine menfaatinin korunmas1 amac1n1n ag1rl1k ta§1mas1 yasadaki 

para cezas1n1n tazminat ttirtinden para cezas1 say1lmas1na gerekc;e 

gosterilmi§tir.(19) 

Doktrindeki goril§ler ve ic;tihatlar birlikte degerlendiril

diginde, vergi cezalar1n1n vergi zamm1 niteliginde oldugu 

gorti§ilntin vergi suc;lar1n1n misil zamlar1 ile kar§1land1g1 donem

lerin kal1nt1lar1n1 ta§1d1g1 (20), vergi cezalarinda tazminat 

niteligi gtlren fikirlerin ise eski onemini yitirdikleri 

gortilmektedir.(21). Boyle olunca da vergi cezalar1n1n hukuki 

niteliginin belirlenmesinde idari ceza gorti§ti ile teknik 

anlamda ve kamusal ceza gorti§leri C1n plana c;1kmaktad1r.(22) 
Kamusal para cezas1, yasalarda ongtlrtilen ve topluma belirli 

olc;tide zarar veren fiiller kar§1lg1 olarak, suc;luyu bir miktar 

paray1 odemeye zorlayan cezalardir. Dogal olarak bu ceza, failin 

kusurluluguna ve ekonomik durumuna orant1l1 olarak bir yarg1sal 

kararla htikmedilir. (23) 

(18) Dn.4.D., 31.12.1970, E:l970/7669, K:l970/8569 (Kanunsozctisti mtitalaasi), 
HIZLI, a.g.e.,s.26 dan'naklen. 

(19) YIBGK., 13.2.1985, E:1935/75, K:1935/5 (3 cti Tertip Dtistur s.1583,1584 
C.XVI) HIZLI, a.g.e.,s.26,dn.8l'den naklen. 

(20) VERGi USUL KANUNU VE IZAHI,ARI, Maliye Bakanl1g Gelirler Genel Mlidtirltigu 
Yay1nlar1, Sucuoglu Mat.,1st., 1950, s.390 
Ayr1ca bu gtirlli}e yap1lan itirazlar ic;in bkz.MUTLUER, a.g.m.,s.120-123 

(Zl) MUTLUER, a.g.m. ,s.128 fu ~ yaptlan ~ i¢l }i(z. a.g.m.,s.123,UA 
(22) HIZLI, a.g.e.,s.27 MUTLUER, a.g.m.,s.128 
( 23) OONAY, a. g. e. , s • 68-70 kjr:lm, ceza ile ka1U98l yaptJ.r:Un.1.ar arasurla IIEhiyet 

farlo. h.ihrup b..ilinie:h.gI. hakkurlaki ~ler ic;.in li<z.HIZLI, a.g.e. ,s.?A,dn.69. 
Jl::ktrin:E hJ.c:kin ~, l::utl.arm tan anlam.y la rem olduk1ari cbgrultuurl:rlrr. 
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A. KAMUSAL CEZA GtiRU~U 
Bu gorli§iln gerek~eleri §Unlard1r; 

Genellikle vergi cezalar1 kamusal para cezalar1 gibi oltimle 

dti§er. Diger bir ifadeyle vergi cezalari miras~1lara devir 

edilemez.(24) 
- Hazinenin zarari sCiz konusu olmayan baz1 durumlarda <la vergi 

cezas1 verilebilmektedir. Usulstizltik cezas1 bunun bir 
i::Srnegidir. 

Vergi cezalari c;;ogu kez hazineye verilen zararlar1n 
tisttindedir. Bu da vergi cezas1n1n zararla orant1l1 olarak alinan 
tazminata benzemediginin ac;1k kan1t1d1r. 
- Kamusal para cezas1na ancak ac;1k bir htikmtin varl1g1 halinde 

htikmedilir. Yani kanunsuz ceza olmaz prensibi kamusal para 

cezalar1n1n ana ilkesidir~ Ayn1 kural vergi cezalar1 ic;in de 

uygulanmaktad1r. 

Kamu cezalar1n1n en belirgin ol~Usti olan "Cinemli olma" 

niteligi, bugtin vergi cezalar1 i~in de ge~erlidir. Ctinkti, 
gtintimtizde verginin ve buna bagl1 vergi cezas1n1n onemli oldugu 
tarti§ma gottirmemektedir. 
- Kamusal cezalar gibi vergi cezalar1n1n da amac1, vergi suc;u 

i§leyen bireyleri usland1rmak, korkutmak ve onlari topluma kar§i 

i§ledigi suc;a kar~1 maddi ve manevi ytik altinda b1rakmakt1r. 
- Bir~ok lilke hukuklarinda vergi cezalar1na ili§kin hUktimlerin 

~ogu ceza kanunlarindan esinlenerek dtizenlenmi§ ve hatta 

bunlarda kamusal cezalarda kullanilan kavramlara yer 

verilmi~tir. ( 25), (26) 

(24) Ornegin V.U.K.md..372, "Oltim halinde vergi cezas1 dti§er" htikmtinti 
ihtiva etmektedir. 

(25) VERGI USUL KANUNU VE IZAHLARI, s.390,391 
MIJTLUER, a.g.m.,s.119,120 

(26) Ornegin, V .U.K. vergi yUkUmltileri ic;in vergi ytiktimltisU kavranum 
kullandi~1 halde, vergi suc;lusu ic;in aym kavranu kullanm.amakta, bunun 
yerine ceza sonnnlusu demektedir. Bkz. MUTLUER, a.g.m.,s.120, dn.15 
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Bu gorti§e yap1lan itirazlar ise ~unlard1r; 

- Kamusal cezalar1n verilmesine neden olan suc;lara kar§1 sosyal 

alarm ve tepki, vergi su~lar1na oranla daha derindir. Genellikle 
vergi kayb1na neden olan vergi suc;lusu, toplumda hic;bir zaman 
adi bir suc;lu gibi gtlrtilmez.(27) 
- Vergi cezas1n1n asil amac1 devletin vergi alaca~1n1n en emin 
ve kestirme yoldan tahsil edilmesidir. Kamusal cezalar1n amac1 
ise bu degildir. Kamusal bir zarar soz konusu olmasa dahi 

kamusal suc;un dogmas1 olas1d1r ki bu tip suc;lara "Tehlike Suc;u" 

ad1 verilmektedir. Oysa ki, usulstizlUk (28) d1§1ndaki diger 

vergi suc;lar1n1n dogabilmesi ic;in vergi ziya1 (kayb1) esas 

unsurdur. Diger yandan kamusal cezalar1 gerektiren suc;larda 

te~ebbtis durumu cezaland1r1ld1g1 halde, vergi suc;larinda (kac;ak

c;1l1ga te§ebbtis suc;u haric; -V.U.K.358,360-) te§ebbtisUn 
cezaland1r1lmas1 soz konusu degildir.(29) 

- Kamusal para cezalar1n1n odenmemesi halinde, hapse c;evrilmesi 
esas ceza kanununumuzda (T.C.K.md.19) yer ald1g1 halde, vergi 
cezalar1 ancak 6183 AATHK. htiktimlerine gore tahsil olunur. Diger 

bir ifadeyle bu cezalar hapse c;evrilmez.(30),(31) 

- Vergi cezalariyla kamusal para cezalar1n1n ic;tima ve tekerrtir 

bak1m1ndan birle§tirilemeyecegi ve vergi cezas1yla cezaland1r1-

lan fiiller ayn1 zamanda ceza kanununa gore sue; oldugunda, vergi 

cezas1n1n kesilmesinin ceza kanununa gore yap1lacak i§leme ve 

htikme engel ve etkili olamayacag1 kabul edilmi§ bulunmaktadtr. (32) 

(27) ERMAN, Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri, Maliye 
Enstittisil Konferanslari, 5 .seri, Iktisat Faktiltesi Mali ye Enstittisti 
Yayi.nlar1, No:lO, Sermet Mat., ist., 1961, s.208 

(28) V.U.K.md.351'e gore usulstizltik,vergi yasalar1nin §ekil ve usule ili§kin 
kurallarina uyulrnamas1dir. Usulstizltik cezas1run uygula.nmas1 vergi ziya1 
§artina bagl1 degildir. 

(29) ERMAN, V.U.K.nda Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri, s.209 
(30) T.C.K.md.19'a gore htikUmlti 1 ay i~inde para cezas1ru odemezse savc1l1k 

karar1 ile hapsedilir. Ayrint1l1 bilgi i~in bkz. DONMEZER/ERMAN, Nazari 
ve Tatbiki Ceza Hukuku, Gilt.II, s.721,722 

(31) tiLKMEN, Vergi Usul Kanumma Gore Vergi Cezas1Ill!l Hukuki Mahiyeti, 
iktisat ve Maliye Mecmuasi, C.II, say1 2, ist.,1956, s.69 

(32) V.U.K.md.367. Ayr1ca bkz.yukar1da s.41, dn.8 
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Ko§ullar1 ic;inde vergi cezalar1 ic;in Pi§manl1k yoluna 

gidilebilir. Bu durumda vergi cezalar1 ortadan kalkar. V. U. K. 
3 71. md. si "Pi§manlik ve Isl ah" adi al tinda, ceza hukukundaki 

ihtiyariyle vazgec;me ve faal nedamet hallerini dtizenlemektedir. 

Pi§manlik mUessesesi faal nedamet ile C5ntidemenin kar11~1m1ndan 

meydana gelmi§ bulunmakta, bundan faydalanmak isteyen ytiktimlti, 

kendiliginden ve herhangi bir ihbar veya vergi incelemesi 

yapilmazdan 5nce hileli ka<;ak<;1l1k suc;u, ag1r kusur ve kusur 

mahiyetindeki hareketini ihbar edecek, yani faal nedamette 

bulunacak, hem de eksik vergiyi odeyecek, yani onodemede ( 33) 

bulunacakt1r. Pi§manl1k sonuc;ta her ne kadar tlntldemeye benzese 

de aralar1nda bUytik farkl1l1k vardir. Ontidemede, kanunun tesbit 

ve tayin et tigi bir tutar1 gec;;meyen kabaha tlar esas al1nd1g1 
halde, pi§manlik, tutar1 ne kadar olursa olsun uygulama alan1 
bulabilmektedir.(34) 

YUktimlUnUn, inceleme ve hatta yarg1lama s1ras1nda vergi 

cezas1n1 C5demesi halinde ceza ortadan kalkmaktad1r. Buna 

kar§1l1k, san1k kendisine ytiklenmek istenen kamusal cezay1 

tamamiyle c;;ekmeyi Ustlenmi§ bulunsa dahi, kovu§turman1n bir 

kararla sonuc;land1nr1lmas1 geregi, ceza ortadan kalkmaz.(35) 

- Vergi cezalar1n1n <;oklugu veya azl1g1 kayba ugrat1lan vergiyle 

orant1l1d1r. Buna kar§1l1k, kamusal cezalar genellikle neden 

olunan zararla orant1l1 degildir. Bunlar1n a§ag1 ve yukar1 

hadleri yasayla belirlenir.(36) 

(33) 

(34) 
(35) 
(36) 

Ontldeme mtiessesesi, yalru.z para cezasim ve pek kisa stireli hapis 
gerektiren su~larda, du.rlli}ma agilmazdan veya sorgudan tlnce belirli stire
ler i~erisinde para cezas1nin a§ag1 haddinin veya hapis cezas1Il1n yine 
a§ag1 haddinin e~itlik kurallar1 uyarinca kar§1l1g1Ill. te§kil edecek para 
cezas1 miktar1mn yarg1lama giderleriyle birlikte sani.k taraf1ndan ~den
mesi halinde davay1 ortadan kaldiran bir sebeptir. 
&z. ERM"IN, Vet:gi. ~, sA4,45 
MUTLUER, a.g.m.,s.126 
MUTilJER, a.g.m.,s.126 
ERMAN, V.U.K.da Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri, s.209 
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- Vergi cezalar1, kanunda ac;1kc;a belirtilmi§ olmad1kc;a genel 

aff1n kapsam1na girmemesi gerekmektedir. ~Unkti kamusal cezalarla 

vergi cezalar1n1n onemli nitelik ayr1l1klar1 vardir.(37) 

Kamusal cezalar vergi cezalar1na oranla ~ok daha onemli 

gortildtikleri i~in, devlet bag1ms1z yarg1 organlar1 kar§1s1nda 
tarafs1z olarak yer al1r. 
kararlara dayanarak kendileri 
Vergi uyu§mazl1klar1 ise dtinya 

Yarg1 organlar1n1n verdikleri 

i~in cezaland1rma hakk1 dogar. 
Ulkelerinin ~ogunda idari yarg1 

organlar1nda karara baglan1r. Genellikle burada idare hem taraf 

ve hem de yarg1~ durumundadir.(38) 

- Kamusal cezay1 verecek yarg1c1n Uzerinde durdugu en ()nemli 

unsur, fiilde kasd1n var olup olmad1g1d1r. Vergi cezalar1nda 

ise, vergi alacag1n1 gtivence alt1na almak isteyen devlet, bir~ok 

durumlarda kasd1 aramaks1z1n (veya hi~ degilse kasdin varl1g1n1 

karine olarak var kabul ederek), vergi cezas1na htikmedilmesini 
ister ve bunu yasalarla dtizenleme yoluna gider.(39) 

Ceza hukukunda cezan1n bireyselligi ana ilkelerden biri 

olduguna g()re, su~u i§leyenden ba~kas1n1n cezaland1r1lmas1 

dti§Untilemez. Vergi hukukunda ise amac; verginin biran once 

tahsili oldugundan, verg1y1 odeyen veya odeyecek kimsenin 

gerec;ek ytiktimlti olup olmad1g1na pek bakilmaz. Hat ta, yasalar 

baz1 durumlarda vergi yliktimltilliglinlin bir yliktimlliden bir 

ba§kas1na devredilmesini gerektiren anla§mal.ar1 dahi kabul 

ederler.(40) 

(37) tiLKMEN, a.g.m.,s.69 
(38) MUTLUER, a.g.m.,s.127 
(39) Ornegin bkz. V.U.K.344.md. 
(40) ER.MAN, V.U.K.da Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri, s.204-209 

Ayr1ca bkz. V.U.K.md.8/3 ve K.V.K.md.37,38 (Kurumlar1n Devri) 
MUTLUER, a.g.m.,s.127 
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- Kamusal cezalarda ttizel ki§ilerin ceza sorumlulugu olmamas1na kar§1l1k, 

vergi su~lar1nda, vergi ve cezay1 gtivence alt1na almak amaciyla 
tUzel ki§ilerin sorumlulugu kabul edilmi§tir.(41) 

Genellikle vergi suc;lar1nda htirriyeti baglay1c1 ceza stlz 
konusu degildir. Eger vergi cezalarinda htirriyeti baglay1c1 ceza 

stlz konusu olursa, art1k o ceza kamusal ceza kategorisine girmi§ 

demektir.(42) 

- Kamusal cezalar uzla§ma mtiessesesine yabanc1 oldugu halde, 

vergi uyu11mazl1klar1n1n c;<:5ztimlinde bu mliessese onemli bir yer 

almaktad1r. Oyle ki, bir c;ok Ulkede uyu~mazl1klar1n %90 '1ndan 
btiytik bir kism1 bu yolla sonuca ula§makta ve vergi cezas1 
ortadan kalkmaktadir.(43) 

- Maktu vergi cezalar1nda kamusal ceza niteli~i gtirtilebilirse de 

nisbi para cezalar1 daha c;ok tazmin niteligindedir.(44) 

B. iDARi YAPTIRIM GORU~U 

Ktic;tik davalarla ceza mahkemelerini oyalamamak dti§tincesiyle 

bu ttir davalar1n c;BztimU, ceza mahkemelerine b1rak1lmayarak 

idareye verilmi§tir. Buna dayanarak idari cezalari, "yasada 

ac;ikc;a htikmedilen dtizenlemelere uymamaya ili§kin olarak 
verilecek para cezasi uygulama yetkisinin idareye tan1nd1g1 

cezalardir" §eklinde tanimlamak mtimktindtir.(4?) 

idari cezalar1n hukuki niteligi de doktrinde 
tart111mal1d1r. Baz1 dti§tintirlere gtlre, idari haks1z fiillerin (46), 

digerlerine gtlre ise polis ve zabita kurallarina uymamanin 

yapt1r1m1 olarak nitelendirilen bu cezalar1n, hukuki 

(41) Bkz. V.U.K.md.333 MUTLUER, a.g.m.,s.127 
Vergi. asbm <ftnekle kim ~ vergi. CEZaSl. da kural olarak crrlan alunr pra:lSihi 
geregi, vergi. CEZaS1. da tiizel ki1jidffi a1:uur. Aynntih iJ;ir1 l:kz.EIM\N, Vergi ~,s.2b 

(42) ERMAN, V.U.K.da Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri,s.211,212 
MtITLUER., a. g .m. ~-·..!~.8 

( 43) WALINE, ( c;ev. YAGMURLU T. ) , s. 77 Ayrica bkz. yukar1da s. 17-2b aras1. 
(44) OONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ce.za Hukuku, s.727 
(45) DONAY, a.g.e.,s.157 
(46) Bkz. TOSUN, a.g.e.,s.35 vd. 
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niteliginin saptanmasina ili§kin ba§l1ca 

Bunlardan ilki, bu cezalar1n ger~ek 

iki gorti§ vard1r. 

bir ceza oldugu 

bic;imindedir. Digeri ise, gerc;ek ceza oldugu bic;imindedir. Ancak 

bask1n gorti§ idari cezalar1n gerc;ek ceza ni teliginde olmad1g1 

dogrultusundadir.(47) 

tdari cezalar1n vergi cezalar1n1 da kapsad1g1, diger bir 

ifadeyle vergi cezalar1n1n hukuki niteliginin idari cezalardan 

oldugu §U gerekc;elere dayan1larak savunulmu§tur; 

- Kamusal cezalar, ceza mahkemeleri taraf1ndan ve ceza usul 

hukuku kurallarina gore verilir. Oysa ki, vergi cezalar1 idari 

organlarca verilmektedir. Bu ttir cezalar1n dava konusu yap1lmas1 

halinde uyu§mazl1g1n adli organlarca c;oztimlenmesi, vergi 

cezalar1n1n idari nitelikte olduklar1n1 ortadan kald1rmaz. ~ilnkil 

vergi cezalar1 idarece verilir, idarece verilen ve dava konusu 

yap1lmam1§ vergi cezalar1 ise kesinlik kazan1r. Diger taraftan, 

kesilen cezalar1n uyu§mazl1k konusu yap1lmas1 halinde de, 

verilen karar yeni bir karar olmay1p, "idari karar1n onaylanmas1 

veya ortadan kald1r1lmas1" niteligindedir.(48) 

- Kamusal para cezalar1, toplum dtizenini onemli derecede bozan 

yasalara uymaman1n kar§1l1g1n1 olu§turur. Vergi cezalar1 ise 

daha c;ok onleyici niteliktedir. Diger bir ifadeyle, vergi 

cezas1n1 gerektiren vergi suc;lar1 kamusal para cezas1n1 

gerektiren fiiller kadar toplum i<;in onemli say1lmam1§ ve devlet 

bu ttir giri§imlerle ugrad1g1 zararlar1 kisa yoldan kar111lamak 

istemi§tir.(49) 

(47) 

(48) 

(49) 

DONAY, a.g.e.,s.157 MUTLUER., a.g.m.,s.118 
TOSUN, a.g.e.,s.32,33 
DONAY, a.g.e.,s.160 MUTLUER., a.g.m.,s.118 
KIR.BMJ, a.g.e.,s.150 HIZLI, a.g.e.,s.44 ve dn.145 
ERMAN, V.U.K.da Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri, s.208 
MUTLUER, a.g.m.,s.118 
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-Vergi cezalar1n1n kayba ugrat1lan vergilerden fazla olmas1, onu 
kamusal ceza s1n1f1na sokmaz. Esasen vergi cezas1n1n amac1, hem 

kaybolan vergiyi ytiktimltiden almak, hem de kayba neden olana 
yapt1r1m uygulamakt1r. Her yapt1r1mda bulunan korkutucu nitelik 
onu kamusal bir ceza bic;imine dtinti§ttirmez.(50) 

-Para cezas1n1 gerektiren vergi su<;lar1, ti idari sue;", ti idari 
kabahattl olarak nitelendirmek mUmktindUr.(51). Bu nedenle idari 

yapt1r1mlarla mali yapt1r1mlar1 birbirine benzetmek mant1ks1z 

bir dti§tince olmaktan uzaktir. <;Unkti her iki yapt1r1m grubu da 

kamu hizmetinin 1y1 i§lemesini gti~le§tiren engellerin 

kald1r1lmas1n1 ama~lamaktadir.(52) 

Bu gtlrti§ a§ag1daki nedenlere dayanilarak c;UrUttilmeye 

c;al1§1lm1flt1r; 
- Vergi cezalar1n1n ger~ek anlamdaki cezalara oranla daha az 
tinemli oldugunu ileri sUrmek her zaman dogru degildir. Zira, bir 
cezanin onemli olup olmamas1 zaman ve yere gore degi§ir. Belli 

bir zaman ve yerde onemsiz sayilan idari haks1z fiil, ba§ka bir 

zaman veya yerde onemli olarak nitelendirilip su<; olarak kabul 

edilebilir. Dolay1s1yla verginin C5nemi gUntimtizde git tikc;e 

artmakta ve vergi cezalar1n1n onemi de bu olc;tide kendini 

gostermektedir.(53) 
- Verilen ceza fiilin neden oldugu zarardan c;ok oldugu zaman, 
doktrinde bu ttir cezalara gerc;ek ceza goztiyle bak1lmaktad1r. 
Vergi cezalar1 da c;ogu zaman, kayba ugratilan verginin c;ok 
Usttindedir.(54) 

(50) DONAY, a.g.e.,s.166 MUTLUER, a.g.m.,s.118 
(51) ONCEL/gAGAN/KUMRULU, a.g.e.,s.248 

TOSUN, a.g.e.,s.35'de bu fiillere "idari haksiz fiiller" demektedir. 
(52) WALINE, (<;ev.YACMl:JRLU T.),s.81 

WALINE, (<;ev.U)<LN i.),2.rultin,s.432,vd KIRBA.;;, a.g.e. ,s.150 
ONCEL/gAGAN/KUMRULU, a.g.e.,s.248,249 

(53) TOSUN, a.g.e.,s.35,36 
(54) TORGAY, Vergi Usul Kam.mu ve Tatbikat1, 3.basi, N.Uycan Basimevi San.A.§., 

!st.,1978,s:B96 vd. 
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Vergi cezalar1n1n, idari 

savunanlar, biraz da tazminat 

vergi cezalar1n1, ugran1lan 

para cezasi oldugu gori.i§i.inli 

gorli§line yakla§maktad1rlar. Yani, 

vergi kaybinin giderimi olarak 

gormektedirler. Oysa ki buglin vergi cezalar1n1n esas amac1n1n bu 

olmad1g1 bir ger~ektir.(55) 

C. VERGi ZAMMI G~RU~U 
Bu g5rli§e gore vergi cezasi aslinda bir ceza degil, bir 

vergi zammi ve bir misil zamm1d1r. Bunun al1nmas1nda ama~, 

vergide oldugu gibi, devlete gelir saglamaktir. 

Bu gorti§e bazi onemli ele§tiriler yoneltilmektedir; 

En onemli ele§tiri cezalarin §ahsiligi kurali yoni.indendir. 

Vergi zamm1 gori.i§U kabul edildigi takdirde,vergi borcunda oldugu 

gibi, bunun da miras~ilara intikali gerekecektir. Ancak vergi 

cezasi su~la ilgisi olmayan miras~ilara intikal etmez. (V.U.K.372). 
Vergi cezas1n1 gerektiren olayla, vergiyi doguran olay farkl1 
kavramlard1r. V. U .K.nun dlizenlenme §ekli de ayrica bu g5rti§e 

olanak vermemektedir. Onceleri olduk~a taraf toplayan bu g5rti§ 

glintimlizde hemen hemen terkedilmi§tir.(56) 

D. TAZMiNAT GORU~U 

Bu gorli§e g5re, vergi cezasi, devlet hazinesine verilen 

zarar nedeniyle htikmedilen parasal bir yapt1r1md1r. 

Bu gorti§ de ozetle §U §ekilde ele§tirilere ugram1§t1r; 
Yine cazalarin §ahsiligi ilkesinden hareketle, zarara 

ugrayan1n ozel hukuka ili§kin zararlarini gidermek amacini gliden 
tazminatlar ki§inin ollimti ile miras~ilara intikal ettigi halde, 

(55) ERMAN, TUrk Vergi Hukukunda Yer Alan Ceza Hukukuna Ait Prensipler, 

Maliye Enstittisli Konferanslari, 15.Seri, Ltl.1ktisat Faktiltesi Yay1nlar1, 
No:34, Sermet Mat., ist.,1968, s.74 
(56) WALINE, (~ev.YACMlJRLU T.), s.76 vd. MUTLUER, a.g.m.,s.115 ve 120,121 

KIRBA1}, a.g.e.,s.149 
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vergi cezalar1 oltimle sona erer. Vergi cezalar1nda isnad 

yetenegi, ehliyeti bulunmamas1 durumu gozontinde bulunduruldugu 

halde tazminatlarda bu soz konusu degildir. Ayr1ca, vergi 

cezas1na ac;1k bir htikmtin varl1g1 halinde htikmedildigi halde, 

tazminatlarda, yasada sadece genel bir htiktim mevcut olup, 

nelerin tazmina ti gerektirdi~i belirtilmemektidir. Bu gHrli§ de 
artik eski onemini yitirmi§tir.(57) 

E. SONUC VE FIKR!MiZ 

Doktrindeki gtlrti§ ve ele§tirilerden de anla§1ld1g1 gibi 
vergi cezalar1n1n hukuki niteligi Uzerinde bugtin dahi bir gorti§ 
birligine var1lamamaktad1r. 

Vergi zamm1 ve tazminat gorti§lerinin eski htiktimlerini 

kaybetmelerinin yan1 s1ra mesele idari yapt1r1m ve kamusal ceza 

gorti§leri aras1nda kilitlenmektedir. 

Ka<;ak<;1l1k, ag1r kusur, kusur ve usulsUzltik suc;lar1nda 
vergi dairelerince kesilen para cezalar1nda yasall1k ilkesinin 

ge~erli olu§u (58), vergi cezas1 koyma yetkisinin tlimtiyle 

(57) DONAY, a.g.e.,s.123 vd. MUTLUER., a.g.m.,s.116,117 ve 123-125 
KIR.BNJ, a.g.e.,s.149,150 HIZLI, a.g.e.,s.26,45 
iiLKMEN, a.g.m.,s.66-69 Ayr1ca bkz. T.C.K. md.92 

( 58) Geni§ anlamda yasall1k ilkesi, baz1 normlarin ancak yasayla 
dtizenlenebilecegini ifade eder. Cezanin yasall1g1, ceza yapt1rimirun 

yasama organi tarafindan tereddtit yaratmayacak bi<;imde dtizenlenmesini (1982 
A.Y. md.38, T.C.K.md.1), vergide yasallik ilkesi ise, vergilere ili§kin 
dUzenlemelerin gerek §ekli, gerek maddi anlanxla yasayla yap1lmasllll zonmlu 
lular. 1982 A.Y. 'mn 73 cli md.sinin 3.bendinde "Vergi,resim,harc; ve benzeri 
mali yUktimltiltikler kanunla konulur" §eklinde ifade edilen bu ilke, verginin 
ytiktimltistinli, konusunu, ·matrah1m, oranim, odeme zamanim., vergiyi doguran 
olay1, vergi odevlerini, bu odevleri yerine getirmemenin sonU<;lar1m, yani 
yapt1rimlar1 i~erir. Vergi idaresince uygulanan para cezasi bi~imindeki 
yapt1rimlar1n da telali.k anlarnda cezalardaki gibi yasa taraf 1ndan dtizenlenmesi 
pir Anayasal zorunluluk oldugundan, bu a~1dan bir fark gortilmemektedir. 1982 
A. Y. nv:l. 73/ 4 ile Bakanlar Kuruluna vergilendirme alarunda bazi dtizenleyici 
tasarrufta bulunma yetkisi verilmi~se de bu yetki A. Y .da "muafl1k,istisnalar 
ve :inlir.imleriyle oran1anra :i.li1jdn liJkUn1er:in1e kannn Wirttigi. yu1<an. ve aw Slill.rlar 
i.l;irIE" kulJ.am1acagI. b.ili.rti1erek simr~ hir yetki ~ ve vergi. ce2alarnu 
~- HIZLI, a.g.e. ,s.29,30 ve 40 Ayr1ca bkz. KANEI'.i, Vergi 
Hukuku, Filiz Kitabevi, ist., 1989, s.34,35 
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yasakoyucuya aidiyeti, Kiyas Yasag1 ve Dar Yorum Esas1 ( 59), 
Cezalar1n ~ahsiligi ilkesine uygunlugu (60) ve Gec;mi§e 
ytirtimezlik ilkelerinin (61) gec;erliligi bu yapt1r1mlar1n idari 
nitelikte yapt1r1m olmad1g1n1, teknik anlamda ceza oldugunu 

gostermektedir •. · 

(59) Ceza hukuktmda kiyas "belirli bir fiil ve hareketi, kamm belirli bir 
tarzda cezalandirmakta iken, aym derecede ktitti diger bir hareketi 

cezalandirmami§ say1lamayacag1 dti§tincesiyle varolan kural1, kantmun ongorme
digi bir halde uygulamay1 gerektiren fikri bir faaliyettir. Kiyas, yasakoyu
ctmun ongormedigi bir kural1, hakimin belirli bir muhakeme tarz1 ile icat et
mesini ifade eder" §eklinde tammlanmaktadir. (OONMEZER/ERMAN,Nazari ve Tat
biki Ceza Hukuku, C.I, s.162,163). Yorum ise, hakimin ceza normunu dtizenle
digi ili§kilere ve somut olaya en dogru bic;imde uygulamayi saglamak ic;in an
lanun.i., kapsanun.i. ve yasakoyucunu amac1n1 saptama faaliyetidir. Ceza hukukun
da geni§letici yorum yasak olup, dar yorum esas1 kabul edilmi§tir. Sue; ve 
cezaru.n yasall1g1 ilkesini tama.mlayan, dar yorum ve kiyas yasagi da hernen he
men ceza hukukundaki kat1l1kta vergi cezalar1na da uygulanan ilkelerdir. Aksi 
halde, bu yolla yeni vergi konular1, matrahlar1 ve cezalar1 yaratilnu~ olur. 
Dn§.4.D.,14.10.1958, E:1957/4101,K:l958/2701 say1l1 karar1nda, vergi kac;akc;1-
lig1 ile ilgili olarak "karinelere,afaki dtii;iUncelere ve istidlale dayan1larak 
kac;akc;1l1k cezas1 salinamaz" diyerek, dar yorum ve kiyas yasag1n1n vergi 
cezalar1nda da ~ec;erli oldugunu kabul etmektedir. (Bkz. TORGAY,VUK. ve Tatbi
kat1, s.925) DONMEZER/ERMAN,Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku,C.I,s.163-172 
HIZLI, a.g.e.,s.31,41 
(60) 1982 A.Y.md.38'e gore, cezanin yasada sue; olarak ta.ru.mlanan fiili i§le
yen kusurlu ki§iye uygulanacag1 prensibi vergi cezalar1 ic;in de gec;erlidir. 
Gerc;ekten, murisin vergi borcu miras1 reddetmemi§ mirasc;1lardan istenebildigi 
halde, olUm halinde VUK.372 md.gore vergi cezas1 d~er. Diger taraftan 
ilkenin aksine, 332.md.de ktic;Uk ve kis1tl1lar1n vergileme ile ilgili Odevle
rini yerine getirmemeleri halinde uygulanacak vergi cezalar1nin kanuni tern
silcileri adina kesilecegini htlkmetmektedir. 

VUK .md. 333 'e gore vergi cezalarimn ttizel ki§iler ad1na kesilecegi 
htikm:Une yer verilmesi, bu ilkeden sapma ~eklinde yorumlanrnaktaysa da A.Y.M. 
nin 16.6.1964,E:1963/101,K:l964/49 s.k.nda belirttigi gibi, ttizel ki§ilerin 
de yap1lar1na uygun bir ceza sorumlulugu ta§J1JlB.lar1 zorunlulugunu kabul 
etmektedir.(HIZLI, a.g.e.,s.43,dn.139) 
( 61.) Ceza yapt1rimlar1 i<;in gec;erli olan gec;mi§e ytirUmezlik ilkesi vergi ceza
larinda da ge<;erlidir.Vergi yasalarinin zaman bakimindan uygulama alanini be-
11rleyen md.lerinde bazi hUkUmlerin gec;mi§e ylirlitUldUgu olnru.§sa da (~rnegin, 
5432 sk.nn ek get;ici· 2.nrl.s:i), genel kural, suc;un ii;ilendigi tarihteki hilkmi.in esas 
alinmas1d1r. Failin lehine olan yasa hUkmtintin gec;mi§e ytiri.irlU olacag1 kural1 
vergi cezalarinda da uygulanmaktadir. HIZLI, a.g.e.,s.41 
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Ayni §ekilde yUrUrlUkten kald1r1lm1§ bulunan 5432 s.k.'nun 

gerek~esinde ve ge~ici komisyon raporunda, V.U.K. ile yeni bir 

"Vergi Ceza Hukuku" nun olu§turulmasina gidilmi§ oldugu, vergi 

cezas1n1n bir vergi zammi olmay1p, vergi su~lar1n1 onlemeyi 

ama~layan bir ceza oldugu a~1klanmaktad1r.(62) 

Ancak, her ne kadar yukarida degindigimiz ilkelere uygun 

olarak yapt1r1m tatbik edilmekteyse de bu durum, bunlarin teknik 

manada ceza olduklar1n1 ispata yeterli degildir fikrindeyiz.Zira, 

esasa ai t olmamakla beraber, cezalara hakim iki prensip daha 

vard1r ki, bunlar genelde ~ekli olduklar1 i~in Uzerinde pek 

durulmamaktadir. Bunlardan birincisi, 

nin hUkmedecegi, ikincisi de ceza 

hususi bir usUle uyularak tertip 

Cezalara Ceza Mahkemeleri

gibi ag1r bir yapt1r1m1n 

olunacag1d1r. Dolay1s1yla 

stlzkonusu para cezas1, vergi idaresi tarafindan araya bir yarg1 

karar1 girmeksizin kesildigine gtlre bu yapt1r1mlar1n teknik 

anlamda ceza oldugunu savunmak olduk~a gti~le§ir.Bu nedenle, ceza 

uygulamas1nda bulunan makam ve uygulanan usul htiktimlerine gtlre, 

vergi idaresinin uygulad1g1 para cezalar1 idari yapt1r1mlara 

yakla§maktadir.(63) 

Diger taraftan, btittin vergi kanunlar1na ayk1r1 hareketlerin 

ayn1 ~e§it yapt1r1m1 icap ettirdigini s5ylemek de mtimktin 

degildir. Dolay1s1yla, bunlar1n bir kism1n1n idare taraf1ndan, 

bir kism1n1n da ceza mahkemeleri taraf1ndan cezaland1r1lmalar1 

btinyeleri icab1d1r.(64) 

(62) 5432 say1l1 V.U.K. gerek~esi, s.15 (YttCEL, a.g.e.,s.3l'den naklen) 
HIZLI, a.g.e.,s.45 TOSUN, a.g.e.,s.37 ER.GiNAY, a.g.e.,s.12,13 

(63) TOSUN, a.g.e.,s.34,35 
HIZLI, a.g.e.,s.32,44,45 
MUTLUER, a.g.m.,s.128,129 
KIRBA9, a.g.e.,s.150 

(64) TOSUN, a.g.e.,s.36 

ERMAN, Vergi Suglari,s.7,8 
ERMAN, VU<. 'da Yer Alm Ceza lllkuku J<i:rirelert,s.2J2 
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Ozellikle Hileli vergi ka~ak~1l1g1 su~unda, ceza 

mahkemesinde uygulanan cezai nitelikteki yapt1r1mlar1n d1§1nda, 

vergi idaresince de vergi ziya1n1n ti~ kat1 tutar1nda uygulanan 

para cezas1n1n teknik anlamda ceza oldugunu savunmak daha da 

gti~ttir. Zira V.U.K. 344.md.sinin l-6 1 nc1 bentlerinde belirtilen 

fiilleri i§leyen kimse, bir yandan kamu davas1n1n san1g1 

bulunmakta, diger taraftan vergi idaresince para cezas1na 

~arpt1r1lmakta, bu hususta bir uyu§mazl1k vuku bulursa ytiktimlil 

vergi mahkemelerine bal'}vurabilmektedir. (V.U.K.md.377). Bu 

durumda ise V.U.K.367 md.si gere~i, farkl1 yarg1lama merciileri

nin verdigi kararlar birbirini baglamayacag1ndan hukuk glivenligi 

zedelenmektedir.(65) 

Bu ttir bir yasal dlizenlemenin, ceza yarg1s1n1n otoritesine, 

yani, ceza yarg1c1n1n olay1n belirlenmesi bak1m1ndan vard1g1 

sonucun ceza d1§1 makamlar1 da baglayacag1 kural1na ters dti§tligti 

kul'}kusuzdur. Hele ceza kovul'}turmas1n1 gerektiren bir SUGUn 

i§lenmesi halinde ongortilen cezalar1n bir boltimilnlin adli 

organlar varken, idari organlar taraf1ndan kar.arla§t1r1lmas1 

doktrinde hakl1 olarak ele§tirilmi§tir.(66) 

Uygulamada gortilen bu ttir ~eli§ik sonu~}ar1n onlenebil

mesi ve bu su~u i§leyen ki§ilerin de ceza yarg1lamas1n1n savunma 

gtivencesinden yararlanmalar1n1 saglayabilmek i~in yeni bir yasal 

dtizenlemenin gerektigi ortadadir. Bu bak1mdan doktrinde HIZLI' 

n1n getirdigi ~oztim bizce U:zerind,e dti§tinlilmesi gereken bir 

~oztimdtir. Buna gore, V.U.K. 344.md.si, ceza mahkemesinde 

(65) HIZLI, a.g.e.,s.46 
Ayr1ca bkz. yukar1da s.41 

(66) HIZLI, a.g.e.,s.46'da idari organlar tarafindan karar verilen bu 
yapt1r1ID1Il hukuki niteliginin degi§medigini, olsa olsa ceza yapt1r1m1 
uygulama yetkisinin idari organlara b1rak1lmi§ olmas1n1n bu 
dtizenlemenin Anayasaya ayk1r1l1g1n1 dti:]Undtirecegini deyimlemektedir. 
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yarg1lanacak suc;lar ve cezalar btllUmUne aktar1lmas1 ve bu sue; 
ic;in iki ayr1 md.de yer alan ceza yapt1r1mlar1 (V.U.K.md.345 ve 
359) tek md.de toplanmasi gerekmektedir. B~ylelikle vergi 
kac;akc;1l1g1 suc;una ceza mahkemesinde bak1lmas1 sa~lanacak ve 

mahkemece ha pis, meslekten men, htikmtin ilan1 ve vergi kayb1na 

or an la hesaplanan para cezas1na asli ceza olarak 

htikmedilecektir. 

Onerilen bu degi§iklik, gtimrtik 

devletin diger vergi gelirlerine 

vergisi kac;akc;1l1g1 ile 

kar§i i§lenen kaGakG1l1k 
suc;lar1n1n yarg1lanmas1ndaki fark1 da ortadan kald1racakt1r. 

Btiyle bir dtizenleme getirildi~inde, vergi kac;akc;1l1g1 suc;u 

nedeniyle ceza mahkemesinin htikmedecegi para cezas1 devletin 
vergi kayb1na oranla hesapland1g1ndan "tazmina t ttirtinden para 

cezas1" niteligi ta§iyacaktir.(67). 

Bu para cezas1 tecil olunamayacak, takdiri hafifletici 

nedenlerle (T.C.K.md.59) cezada indirme yap1lamayacak, yarg1lama 

sonucu vergi kayb1n1n talepten fazla oldugu tesbit edilse dahi 

mahkemece fazlaya htikmedilemeyecek, bu ttir para cezalar1 

taksitlendirilemeyecek, tekerrtir htiktimleri uygulanamayacak, 

ac;ikc;a bir htikilm bulunmayan durumlarda af yasalar1 kapsam1 

d1~1nda kalacaktir.(68) 

(67) HIZLI, a.g.e. ,s.47 

(68) DONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II, s.724,725 
DONMEZER, Tazminat Kabilinden Para Cezalar1 ve Amme Para Cezalar1, 

I.B.D.,Yil.18, Say1 3, Mart 1943,Ist.,s.129-144 
IX>NAY, a.g.e., s.121-145 
ERMAN, Ticari Ceza Hukuku, Genel Kl.sim, 2 • bas1, .t. ti'. Fen Faklil tesi DOner 

Sennaye l§letmesi Prof .Dr .Nazim Terzioglu Basim Atolyesi, 1st., 
1985, s.195-205 

HIZLI, a.g.e.,s.47 
Ayr1ca bkz. T.C.K.md.92 ve MUTLUER., a.g.m., s.116,117 
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Fikrimizce, bugtin bile i§ yogunlugu olduk~a fazla olan ceza 

mahkemeleri sozti edilen tlneriyi kald1rabilecek durumda degildir. 

Her ne kadar bu oneri ceza yarg1lamas1n1n otoritesini saglaya

caksa da ceza yarg1c1 daha c;ok idareyi ilgilendiren ve bu konuda 

ozel bir uzmanl1k bilgisi gerektiren hususlar1 (ornegin, vergi 

ziya1 olup, olmad1g1n1) ara§tirmak durumunda kalacak, davalar 

uzun zaman alacakt1r. 

Eger bu gorU§tin kabulU gerekiyorsa, fikrimizce para 
cezas1n1n c;e§idi ve niteligi "tazminat kabilinden para cezas1" 
olmamal1, diger bir ifadeyle vergi kayb1n1n tazmini ikinci plana 
itilmelidir. Zira amac; sadece tazmin degil, oncelikle bu suc;un 
onlenmesi ve cayd1r1c1l1g1d1r ki yasakoyucu kac;akc;1l1k cezas1n1 

- Uc; kat oran1nda- tesbit etmi§ bulunmaktadir. Bu §ekildeki bir 
gorti§Un ve yasal dtizenlemenin kabulti ise yabanc1 tilke 

hukuklar1nda oldugu gibi (69), para cezalar1n1n yukar1 ve a§ag1 

hadleri belli olan ve kanun taraf1ndan tesbit edilmi§ belirli 

miktarlarda olmas1 ile daha uygun olacakt1r. Yeni bir yasal 

dtizenlemenin, yukar1da ileri silrtilen gorti§ c;erc;evesinde, ceza 

yarg1c1na bir sec;imlik ceza verme hakk1 tan1mas1, yani para 

cezas1 veya md.de say1l1 diger cezalardan birine htikmedilmesi, 
veyahut bunlar1n ttimtine birden htikmetmesi §eklinde bir dti~tince 

olarak getirilebilinir.(70) 
Diger taraftan, para cezas1na c;arpt1r1lan ytiktimltintin 

savunma hakk1ndan mahrum olmad1g1 da bir gerc;ektir. Zira V.U.K. 

c;e§itli md.leriyle ytiktimlilntin vergi cezas1ndan kurtulmas1n1 veya 

vergi cezas1na vergi mahkemelerinde i tiraz etme hakk1 tan1ffi1§ti.r. 

(69) Bkz. yukar1da s. 17-28 
(70) ~rnegin A.B.D. hukukunda, ba§kasi tarafindan dtizenlenen sahte belgenin 
· kullanilmas1 halinde, hapis cezas1 1 y1la ve para cezasi da 1000 dolara 

kadardir. Hakim takdir yetkisini kullanarak her iki cezaya birlikte 
htikmedebilir. Bkz. yukar1da s. 25 
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"Vergi cezalar1n1n kesilmesi, adli takibat yap1lmas1na mani 

olmaz" kaidesi pratikte genellikle uygulanmamaktad1r. Hem vergi 

hukuku, hem de genel ceza hukuku bak1m1ndan ayr1 ayr1 su<; 
say1lan bir fiil, c;ogunlukla ya idarenin,ya da adli makamlar1n 
elinde kalmakta ve fiili tesbit eden makam, kendi gorev ve 
yetkisine dahil olan cezayi vermekte, durumdan diger makami 

haberdar etmemektedir.(71). Ancak bu husus da yukar1da anlat1lan 
"birle§tirme" goril§linli gec;erli kilmaya yetmemektedir. Zira bu 

durum,makamlar aras1ndaki kopuklugun ve daha dogru bir ifadeyle, 

bu kaza mercilerine tan1n1nan i<;tihat serbestileri bulundugu 

kural1n1n olduk<;a kat1 uygulanmas1n1n bir sonucudur.Fakat, fikri

mizce, boyle bir kural hi<; bir zaman iki yarg1 merciinin 

digerinin kararlar1na tamamen ayk1r1 hareket etmesi veya hi<; 
degilse i<;tiha tlar1n kar§1l1kl1 olarak te tkik edilmemesi demek 
degildir. Aksi takdirde birbirine ayk1r1 bir c;ok yarg1 karari 
<;ikacak,adalet hissine olan gliven sars1lacakt1r.(72) 

Sonuc; olarak, hileli vergi ka<;ak<;1l1g1 suc;unu olu§turan 

fiillerin bir kism1n1n idare bilnyesinde, bir kism1n1n ceza 

mahkemelerinde yapt1r1ma tAbi tutulmas1 suc;un btinyesi icab1d1r. 
Hele, hileli vergi ka<;ak<;1l1g1 su<;unun, a§ag1da ac;1kland1g1 gibi 

(73), evrakta sahtekarl1k su<;una olan benzerligi, devletin bu 

fiillere teknik anlamda ceza uygulamas1n1n sebebini daha iyi 
ortaya koymaktad1r. Diger taraftan da idare, vergi kanunlar1na 
ayk1r1 hareketi idari yapt1r1mlarla cezaland1racakt1r. 

(71) YUCEL, a.g.e.,s.167,168 
( 72) YDCEL, a.g.e. ,s.168. Fikrimizce, vergi mahkemelerinde aym fiil haklunda 
· yarg1lama yap11maktayken, ceza hakimi su<;un vasfina ili§kin olan vergi 

davasmm sonucunu· beklemesi yerinde bir <;oztimdtir. Zira vergi mahkemesi 
bu konuda uzman merci dunmrundad1r. Y.9.CD.nin 23.5.1990, E:l990/1411, 
K:l990/2173 say1l1 karar1nda da vergi mahkemesine ac;1lan davarun 
kesinle§memesi nedeniyle durumu "bekletici on mesele" saymi§ ve vergi 
ziya1nm olU§Up olU§IDadig1 hususunun verilecek karar sonucuna gore 
sanigm hukuki durumunun takdiri yoluna gidilecegini belirtmi§tir. 
(Yayinlanmami§tir) 

(73) Bkz.a§ag1da s. 70,dn.22 ve s.79 vd. 
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ti <; ti N C ti B 0 L ti M 

HiLELi VERGi KA<;AKGILI~I suc;u 

I. ICAVRAM 
V. U .K. 'nun ilk §eklindeki sadece idari mahiyetteki 

yapt1r1mlar1n, vergi tahakkuk ve tahsilini bir hayli azaltt1g1, 
fertlerin vergi ka~irmaktan ka<;1nmalar1na yeterince etkili 
olmad1g1 dti§Untilmti§, hele Gelir vergisinin tatbikine 
ba§lan1lmas1 Uzerine tahsil olunacag1 tahmin edilen vergi 

miktar1n1n c;ok az1n1n toplanabildigi gtlrtilmti§ ve bu sebeple, 
tamamiyle cezai karakter arzeden yapt1r1mlara ba~vurmak 

zorunlulugu hissedilmi§, bu zorunlulugun bir ifadesi olarak da 

V. U .K. 'na "Hileli Vergi Suc;lar1" ad1n1 ta§iyan bir suc;lar 

grubu 5815 s.k. ile vergi hukukumuza girmi§tir.(1) 

Ceza yarg1lamas1n1 gerektiren hileli vergi suc;u, halen 

ytirtirltikte bulunan 213 say1l1 V.U.K.'nunda ayr1 bir boltimde ele 

al1nm1§ ve unsurlar1 ayr1 olarak dtizenlenmi~ ve 2365 s.k. 
degi§ikliginden sonra, "Vergi Kac;akc;1l1g1" suc;u ad1 alt1nda ele 
al1nan ve birle§tirilen 344.md.nin ilk alti bendi, 213 s.k.nun 

Hileli vergi suc;unu tan1mlayan 357. md.sinin hemen hemen aynen 

(1) ERMAN, Hileli Vergi Suc;lar1 Hakkinda Baz1 Dli§Unceler, Maliye Enstittisti 

Konferanslar1, 3.Seri, Sene 1957, ist., 1958, s.52,53 

Hileli vergi kac;ak<;1l1g1 terimi ic;in bkz. yukar1da s.7 



-60-

aktarilmas1yla olmu§tur. Sadece, degi§iklik oncesinde 213 

s.k.nun 357/7 md.sindeki "noksan bildirim veya i§e ba§lan1ld1g1-

n1n bildirilmemesi" hileli vergi suc;u say1ld1g1 ve ceza 

yarg1lamas1n1 gerektirdigi halde, degi§iklikten sonra bu fiiller 

md.den c;1kar1lm1§lard1r.(2) 

Hileli kac;ak<;1l1k suc;u, "kac;ak<;1l1g1n tarifi" ba§l1g1n1 

ta,1yan V.U.K.nun 344. md.sinde ve 9 bent halinde dtizenlenmi11-
tir. Ancak kanunun 359. md.si, 344.md.nin 1-6 bentlerinde 
gtssterilen fiillari hapis ve meslekten m"n clluatu. ile 

cezaland1rm1§, 7-9. bentlerde yer alan fiilleri ise kapsam1na 

almami11t1r. Diger bir ifadeyle, 344. md.de siralanan bu fiiler, 

vergi cezasin1n uygulanmas1 yani, 

tutarindaki kac;akc;ilik cezasinin 

kac;1r1lan verginin ti<; ka ti 

(V.U.K.md.345) kesilmesi 

ac;1s1ndan "kac;akc;ilik" say1l1r, ayni md. nin ilk al ti bendinde 

siralanan fiiller hakkinda ayrica ceza mahkemesinde dava ac;1l1r 

ve bu mahkeme, fiilin tamamlanmi~ veya te§ebbtis derecesinde 
kalm1§ olmas1na gore, 359 veya 360. md.lerde yer alan cezalar1 
dahi uygular.(3) 

Hileli vergi suc;unu §U §ekilde tanimlamak mUmkUndUr; 
"Bir kimsenin miktar1 muayyen ve kabili tesbit bir vergi 

borcunu, sahtekarliga, hileye ve aldat1c1 vas1talara mtiracaatla 

gizlemeye te§ebbtis etmesine veya bu vas1 talarla bilerek vergi 

ziya1na sebebiyet vermesine hileli vergi suc;u denilir." (4) 

Bu tan1mda belirtilen hareketleri 344.md. ayr1nt1l1 bir 

§ekilde g~stermektedir. 

(2) Su<;llll tarihi geli§imi i<;in bkz. yukarida s. 10-16 
(3) ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.49 
(4) Y.ALJ;IN, Hileli Vergi Suc;lar1na Umumi Bir Bala.§, Vergi Raporlar1 Dergisi, 

say1 144, sene 1951, s.5 
ERKiNER, a.g.m. ,s .234 
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II. YASAL DUZENLEME 

V.U.K.nun 344. md.sinin 1-6 bentleri §U htiktimleri ihtiva 

etmektedir; 

Ka~ak~1l1g1n Tarifi: 
Madde 344- (Degi~ik:J0.12.1980-2365/68 md.) 

Ka~ak~1l1k, milkellef veya sorumlu taraf1ndan a§ag1daki 

hallerden birisiyle vergi ziya1na sebebiyet verilmesidir. 

1) Vergi kanunlar1na gore tutulmas1 mecburi olan defterlere 
kaydi gereken hususlari, vergi matrah1n1n azalmas1n1 tevlit 
edecek tarzda tamamen veya kismen diger defter veya 
kag1tlara kaydetmek; 
2) Sahte veya muhteviyati itibariyle yan1lt1c1 vesikalar 
tanzim etmek veya bunlar1 bilerek kullanmak; 

3) Vesikalar1 tahrif etmek, as1llar1na uygun olmayan vesika 
ve suretler tanzim etmek veya tahrif edilmi§ vesikalarla 
as1llar1na uygun olmayarak tanzim edilmi§ vesika ve 
suretleri bilerek kullanmak; 

4) Vergi kanunlar1na gore tutulmas1 mecburi olan defter 
kay1tlar1n1 tahrif etmek veya bu defterlere mevhum adlara 
hesap a~mak veyahut her ttirlti hesap ve muhasebe hileleleri 
yapmak; 
5) Vergi kanunlar1na gore tutulmas1 mecburi 
defterlerin sahifelerini yok ederek yerlerine 
yapraklar koymak veya hi~ yaprak koymamak; 

olan 
ba§ka 

6) Vergi kanunlar1na gore tutulmas1 ve muhafazasi mecburi 
olan defter veya vesikalar1 yok etmek veya gizlemek 
(mevcudiyetleri noterlik tasdik kay1tlar1 veya sair 
suretlerle sabit oldugu halde vergi incelemesine yetkili 
kimselere inceleme s1ras1nda defter ve vesikalarin ibraz 
edilmemesi gizleme demektir.); (5) 

(5) 344. md.nin diger bent ve f1kralarina ara§t1rma konunruz ac;1s1ndan burada 
yer vermiyoruz. Ancak 9. bent "Yukar1daki haller d1§1nda kasden vergi 
ziya1na sebep olunmas1." demek suretiyle vergi kac;ak<;1l1g1 suc;una bir 
tan1111 getinni§ bulunmaktadir. 
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Hileli vergi ka~ak~1l1g1 su~una te§ebbUsU tarif eden madde 
ise §(}yledir; 

Ka~ak~1l1ga Te§ebbUs: 

Madde 358- (De~iQik:4.12.1985-3239/28 md.) 

1) 344 tincU maddenin 1-6 numaral1 bentlerinde yaz1l1 
fiilleri veya bir hesap d()nemi i~inde ayr1 tarihlerde en az 
iki defa fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulas1, milstahsil 
makbuzu, serbest meslek makbuzu, ta111ma irsaliyesi, gtinltik 
mti17teri listesi dtizenlenmeme ve vesikas1z mal bulundurma 
fiilleri, verginin tarh1 i~in kanunda qelli edilen stirenin 
girmesinden ~nee meydana ~i.kar1lanlar, bu fiillerin vergi 
ziya1na neden olup olmayacag1na bak1lmaks1z1n; 

2) (MU1ga:3.12.1988-3505/34.md) 

3) Bu kanunun 127 nci maddesinin (d) bendi uyar1nca Maliye 
ve Gtimrtik Bakanl1g1n1n Hz~l i§aretli gHrevlisinin ikazina 
ragmen ara~lar1n1 durdurmayanlar ve mtikerrer 257 nci 
maddenin verdigi yetkiye dayanilarak ~ikart1lan yonetmelik 
geregince, Maliye ve Gtimrtik Bakanl1g1 ve Defterdarl1klar 
ile anla§ma yapan matbaa i§letmecilerinden muhteviyat1 
itibariyle yan1lt1c1 belge basan veya bas1p dag1tanlar ile 
yHnetmelikte belirtilen bildirim gorevini yerine 
getirmeyenler; 

4) (Ek:3.12.1988-3505/7.md.) Maliye ve GUmrUk Bakanl1g1nca 
veya Defterdarl1klarca izin verilmedi~i halde, izin alm111 
gibi Vergi Usul Kanunu uyar1nca tutulmas1 veya dtizenlenmesi 
zorunlu belgeleri basanlar veya bu belgeleri kullananlar, 

Ka~ak~1l1ga te§ebbtis etmi§ say1l1rlar. 
Bu iki fiilin cezalari da 359 ve 360. md.lerde g()sterilmi§tir; 

Ka~ak~1l1kta Hapis ve Meslekten Men Cezas1: 
Madde 359- (De~i§ik:30.12.1980-2365/83.md.) 

344 tincli maddenin 1-6 nc1 bentlerinde yaz1l1 fiilleri 
i§leyenler hakk1nda 345 inci maddede yaz1l1 vergi 
cezalarindan ayr1 olarak 3 aydan 3 y1la kadar hapis cezasi 
ile bu kadar mtiddet ticaret, sanat ve meslek icrasindan 
mahrumiyete htikmolunur. (Ek:3.12.1988-3505/8.md) Ancak, 
hapis cezas1n1n paraya c;evrilmesine hUkmolunmas1 halinde, 
para cezas1 tutar1n1n hesab1nda, ha pis cezas1n1n her bir 
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gtinti ic;in sanayi sektorti 1c;1n belirlenen, ytirtirltikteki 
asgari Ucretin bir ayl1k tutar1n1n yar1s1 esas al1n1r. 

Ayr1ca masraf htiktimltiden sonradan tahsil edilmek tizere 
keyfiyetin gazete ~ikan yerlerde gazete ile, ~ikmayan 
yerlerde mutad vas1talarla ilan edilmesine de htikmolunur. 

Ka~ak~1l1ga Te§ebbUsUn cezas1: 

Madde 360- (Degi§ik:30.12.1980-2365/84.md.) 

Hareketleri 358 inci maddeye uyanlar hakk1nda bir aydan bir 
yila kadar hapis cezas1 ve bu kadar mUddet ticaret, sanat 
ve meslek icras1ndan mahrumiyete hUkmolunur. Ayrica masraf 
htiktimltiden sonradan tahsil edilmek Uzere keyfiyetin gazete 
<;ikan yerlerde gazete ile, <;ikmayan yerlerde mu tad 
vas1talarla ilan edilmesine de htikmolunur. 
(Ek:J.12.1988-3505/9.md) Ka9ak<;1l1ga te~ebbtis nedeniyle 
htikmolunan hapis cezas1n1n paraya <;evrilmesine htikmolunmas1 
halinde, para cezas1 tutar1n1n hesab1nda; hapis cezas1n1n 
her bir gtinti ic;in sanayi sektorti ic;in belirlenen, 
ytirtirltikteki asgari Ucretin bir ayl1k tutar1n1n yar1s1 esas 
al1n1r. 

Baz1 Ka~ak~1l1k Su~lar1n1n cezaland1r1lmas1nda Usul: 

Madde 367- (Degi§ik:23.06.1982-2686/40.md) 

Yapt1klar1 inceleme s1ras1nda 344. md.nin 1-6 numaral1 
bentlerinde yaz1l1 kac;ak<;1l1k suc;lar1n1 veya kac;akc;1l1ga 
te§ebbtis su<;lar1n1 tesbit eden maliye mtifetti~leri, hesap 
uzmanlar1 ile bunlar1n muavinleri ve gelirler kontrolorleri 
taraf1ndan dogrudan dogruya ve vergi incelemesine yetkili 
olan diger memurlar tarafindan ilgili vergi dairesinin 
bagl1 bulundugu defterdarl1g1n mtitalaas1yla, keyfiyetin 
yetkili Cumhuriyet Savc1l1g1na bildirilme.si mecburidir. 

Yukar1da belirtilen ka~ak~1l1k su~unun i§lendigine sair 
suretlerle 1tt1la has1l eden Cumhuriyet Savc1l1g1 hemen 
ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yap1lmas1n1 
talepeder. 

Amme davas1n1n a~1lmas1, inceleme neticesinin Cumhuriyet 
Savc1l1g1na bildirilmesine talik olunur. 

359 ve 360 1nc1 maddelerde uygulanan hapis cezas1 ile 
ti caret, sana t ve meslek icras1ndan mahrumiyet cezalar1, 
ka~ak~1l1k, ag1r kusur, kusur veya usulstizltik cezalar1n1n 
ayrica uygulanmas1na mani degildir. 
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Ceza mahkemesinden sadir olacak kararlar, bu kanunun 
dordtincti ki tab1n1n ikinci kism1n1n 1-3 Uncti boltimlerinde 
yaz1l1 vergi cezalar1n1 uygulayacak makam ve merciler 
muamele ve kararlar1na mtiessir olmad1g1 gibi bu makam ve 
mercilerce ittihaz edilecek kararlar da ceza yarg1c1n1 
baglamaz.(6) 

III. HiLELi VERGi KA~AKGILieI SUGUNUN UNSURLARI 

A. FAiL 
Ceza ili§kisinin taraf1n1 olu§turan faili, "sue; te§kil eden 
hareke ti ya pan kimse" §eklinde tan1mlamak mUmkUndtir. ( 7). Ceza 

hukukunda prensip olarak ceza, su<;u i§leyen kimseye veya ona 

c;e§itli §ekillerde yard1mc1 olan kimseye c;ektirilir. 
Dar anlamda su<; te§kil etmeyen kac;ak<;1l1k, ag1r kusur, 

kusur ve usulstizlilk gibi idari mahiyet teki vergi suc;lar1nda, 

suc;u ii;ileyenlere fail denilmemi§, V. U .K. bunlara fail yerine, 
mtikellef, ceza muhatab1 veya ceza sorumlusu demi§tir.(8) 

Hileli vergi ka<;ak<;1l1g1 suc;unda fail, fiili ile V. U .K. 

344. md.deki suc;u i§leyen kimsedir. Suc;un bir gerc;ek ki§i 

yarar1na ve onun taraf1ndan i§lenmesi halinde problem yoktur. 

Ceza, kusurlu iradesiyle fiili i§leyen gerc;ek ki§iye verilir ki 

bu da cezalar1n §ahsiligi prensibinin bir geregidir. 

Bu su<;un tilzel ki§i taraf1ndan i§lenmesi halinde, esasen 

yap1s1 nedeniyle ttizel ki§ilere uygulanmas1 olanaks1z olan 

(6) GLiNDEL, Ceza Mahkemelerince Yarg1lanacak Vergi Suc;lar1 ve Cezalar1, 
Feryal Mat., Ank., 1990, s.221,222,232,233,235.236 

ER.GiNAY, Son Degi§iklikleriyle Ttirk Vergi Kanunlar1, Turhan Kitabevi, 
Anlc., Ocak 1989, s.316,324,325,327,328 

(7) OONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II, s.425 
(8) KOCAHANoCLU, ihtilaflar Sistemi, s.190,191 

KOC.AHANoCLU, Kurtulma Yollari, s.314,315 
TOSUN, a. g. e . , s . 4 5 'de fail in taru.mlanmanu§ olmas1n1, suc;un toplum 
dilzenini kotli yonde etkileyen ag1r niteligi sebebiyle, kim taraf1ndan 
i§lenirse i§lensin cezalandir11.mas1 ve boylelikle suc;un onlenmesi 
dti§Uncesine dayand1gin1 belirtmektedir. 
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htirriyeti baglay1c1 cezalar1n kimler hakk1nda uygulanacagi 

konusu C5nem arzetmetedir. Vergi kac;akc;1l1g1n1n onlenmesi ic;in 
tlizel ki§iler lehine yapilan kac;akc;1l1k f iillerinde esasta suc;u 

i§leyen veya suc;a kat1lan ki§iler d1§1nda kalan ttizel ki§i 
yHneticilerinin cezai sorumluluftuna yol ac;abilecek bir htiktim 
2365 s.k. degi~ikligi C5ncesi V.U.K.nunda yer almamaktaydi. 

V.U.K.nun 333. md.sine ilave edilen (Ek:30.12.1980-2365/59) 

"cezalar1n ttizel ki§ilerin kanuni temsilcileri ad1na htikmedile
cekleri" htikmtinden sonra, ceza htikmli tafj1yan degir baz1 ozel 

yasalarda (9) oldugu gibi, yasakoyucunun ttizel ki~ilerin kanuni 

temsilcilerini sue; faili say1p cezaland1rmak yolunu sec;tigi 
gtirtilmektedir. Faka t, genel ceza hukukunun prensiplerine uyum 
saglamak ic;in yapilan bu dtizenlemedeki esas amac;, suc;un 11ekil 
sorumlusu olan kanuni temsilcileri degil, suc;un ayr1nt1lar1n1 
bilen ve olu§umunda rol oynayan temsilcileri cezaland1rmak 
§eklindedir. Bu nedenle, kanuni temsilcinin, sue; ve suc;lu 
aras1ndaki illiyet bag1 dikkate al1nmal1 ve temsil yetkisinin 

btilil§timtindeki ag1rl1k ve s1n1rlar ara§t1r1lmal1d1r. (10) 

Hileli vergi kac;akc;1lg1 suc;unda fail in tesbi ti konusunda 

tlnem ta§iyan bir diger nokta da isnad Yetenegi sorunudur ki bu 
hususu a§ag1da Manevi .Unsur ba§l1g1 alt1nda inceleyecegiz.(11) 

(9) 3018 say1l1 Ticarette Ta~~i§in Men'ine Dair Ka.nun, 551 say1l1 Markalar 
kanunu gibi. Bkz. ERMAN, Ticari Ceza Hukuku, s.82-85 

(10) Maliye Bakanligi 143 no'lu V.U.K. Genel tebligi (R.G. 16.7.1981, No: 
17402) Bkz. GiJNDEL, a.g.e.,s.315,316 
HIZLI, a.g.e.,s.140,141 KOCAHAN~U, Kurtul.ma Yollari,s.132 
ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.26,27 
ERKINER, a.g.m.,232,233 
GO<;, Kanuni Temsilcilerin Odevleri ve Vergi Cezalar1 Kar§1s1ndaki Dururrni, 
Vergi Sorunlari Dergisi, Yil 5, sayi:1986/l, ist.,1986, s.5-9 

(il) Bkz. a~ag1da s. 123-127 
Ayr1ca bkz. OZsUr, 3505 Sayil1 Kanun ile Vergi Usul Kanunun'da Yap1lan 
Degi§~klikler,Vergi DUnyas1 Dergisi, Y1 8,sayi 90, G<>zlem mat.,i5ubat 
1989,Ist.,s.37,38 
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B. MACDUR 

Toplumsal c;1karlar1n ve cezaland1rma tekelinin sahibi 

s1fatlar1yla devlet, her suc;ta daima magdur durumundad1r. 
Devletin vergi gelirlerini toplama C:Sdevi de ekonomik alandaki 

faaliyetlerinin ve mtidahaleciliginin boltinmez bir parc;as1d1r. 
Vergilendirme alan1ndaki dtizenlemelerine ayk1r1 hareket edilmesi 

halinde devlet art1k diger suc;lardan farkli olarak suc;un pasif 

stijesi, suc;tan zarar goren ki~i durumundadir. 

Doktrinde vergilendirme yetkisinin yerel yonetim birimleri 
olan il tszel idareleriyle belediyelere de tan1nm1f} oldugundan 

bahisle, vergi suc;lar1nda yerel idarenin de suc;tan zarar goren 

- suc;un pasif stijesi - oldugu ileri stirtilmekteyse de (12), 

fikrimizce yerel idareler,dogrudan vergilendirme yetkisine sahip 
ttizel kif}ilikler degildirler. Zira devlet tarafindan 
devredildigi olc;Ude bu yetkiye sahiptirler ve baz1 vergilerden 

yerel idarelerin pay almas1 bu suc;larda magdur olduklari 

anlamina gelmez. Bu konuda Maliye Bakanl1g1n1n konuya ilil?kin 

tebligi (13) ve konu ile ilgili yarg1tay kararlari, suc;tan zarar 

gorenin dogrudan devlet oldugunu belirtmektedir.(14) 

(12) ERKiNER, a.g.m.,s.233,234 
MUTLUER, a.g.m.,s.71 
TOSUN, a.g.e.,s.47 

(13) "Hazinenin, vergi ziya1ndan mtitevelJi t zararin1 sair merciler 
vas1tas1yla takip ve tahsil imkan1na malik bulunmas1 itibar1yla 11ahsi 
hak alacakl1s1 durumunda bulunmamasi, kamu nanu.na a~1lacak bu kabil ceza 
davalan.na, suc;tan zarar gtsren s1fat1yla, suc;lunun cezaland1r11mas1n1 
istemek ic;in rntidahale etmesine mani te§kil etrnez .•• " V. U .K. Genel 
Tebligi S1ra No:l2 (HIZLI, a.g.e.,s.107,dn.187 ve 147) 

(14) Y. 9. CD. 4.7.1980, E:l980/2959, K:1980/3037 (HIZLI, a.g.e.,s.107, 
dn.188) 



-67-

c. sm;UN HUKUK! KONUSU 

V.U.K.'nun 344. md.sinde g<:Ssterilmil} bulunan hareketlerin 

bir kism1n1n kanuni defterlere (1,4 ve 5.bendler), bir kism1n1n · 

vesikalara (2 ve 3.bendler) ve nihayet bir kism1n1n da hem 

kanuni defterlere, hem de vesikalara (6.bend) ili~kin 

bulunmaktadir. 

Uzerlerinde, kanunun yasak ettigi hareketlerin yap1lmas1n1n su~ 

te§kil edebilmesi i~in, defter veya vesikalarin tutulmas1n1n 

mecburi olmas1 gerekir. Bu mecburiyet ise vergi mUkellefiyetinin 

mecburiyeti halinde scsz konusu olur. Vergi mtikellefiyetinin 

bulunmad1g1 halleri kanunlar gCSstermi§tir. (Bkz.G.V.K.md.9-17, 

K.V.K.md.7,8). Vergi mtikellefi olmayanlar defter tutsalar ve 
bazi vesikalar tanzim etseler ve bunlar Uzerinde bir takim yasak 

hareketlerde bulunsalar dahi, su~ te§kil etmeyecektir. Zira, 

kendisinden vergi alinmayan k.imselerin bu tip mUkellefiyetlere 

tabi tutulmasinda hi~bir anlam bulunmamaktadir.(15) 

1. SU~ KONUSU OLABiLECEK DEFTERLER: 
a) Defter Tutma Mecburiyeti 

Vergi kanunlari gtintimUzde artik karine usulU ile vergi 

tesbi tinden vazgec;mi§ olduklar1ndan, yUkUm!Ulerin beyanlari ve 

bunun belirecegi kanunen tutulmasi gerekli defterler btiytik CSnem 

kazanmaktadir. 

V.U.K. 171.md.si de defter tutmadaki maksad1 §U ~ekilde 

ifade etmektedir; 

1) MUkellefin vergi ile ilgili servet,sermaye ve hesap 
durumunu tesbit etmek, 
2) Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini 
tesbit etmek, 

(15) TOSUN, a.g.e.,s.47,48 
ERKiNER, a.g.m.,s.234 
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3) Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek, 
4) MUkellefin vergi kar~1s1ndaki durumunu hesap 
Uzerinden kontrol etmek ve incelemek, 
5) Mtikellefin hesap ve kay1tlar1n1n yard1m1yla li~tincti 
§ah1slar1n vergi kar§1s1ndaki durumlar1n1 (Emanet 
mahiyetindeki degerler dahil) kontrol etmek ve 
incelemek. 

Defterlerin ne ~ekilde tutulacag1 hususu da V~U.K.nun 176 ve 

devam1ndaki md.lerde ayr1nt1l1 bir ~ekilde dtizenlenmi~tir. 

Ayr1ca kanun, vergi mtikellefi olup da defter tutmak 

mecburiyetinde olanlari 172. md.de saym1§t1r. Bunlar; 

1) Ticaret ve sanat erbabi, 
2) Ticaret §irketleri, 
3) iktisadi kamu mtiesseseleri, 
4) Dernek ve vak1flara ait iktisadi i§letmeler, 
5) Serbest meslek erbab1, 
6) ~ift~iler. 

Kanunu md. 173 de ise defter tutma mtikellefiyeti 

olmayanlar1 saymaktad1r; 

1) Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve ~ift~iler, 
2) G.V.K.na gore kazan~lar1 gotUrti olarak tesbit 
edilenler ile gotUrti gider usultine tabi ~ift~iler, 
3) Kurumlar vergisinden muaf clan: 

b) Tutulmasi Mecburi Olan 
V.U.K.344.md.sinde 

defterlerde yap1lmamas1 

a. iktisadi kamu mUessesleri, 
b. Dernek ve. vak1flara ait iktisadi 

i§letmeler. 

Defterler 
hileli vergi ka~ak~1l1g1 su~u, 

gereken baz1 hareketlerin yap1lmas1, 

yap1lmas1 gereken baz1 hareketlerin yap1lmamas1d1r. 

Vergi kanunlar1na gore tutulmasi mecburi olan defterlerde 

i~lenen hareketler su~ olduguna gore, vergi kanunlar1 d1~1ndaki 

kanunlarin tutulmas1n1 mecburi kild1g1 defterlerde i§lenen 

hareketlerin su~ olarak kabulU imkans1zla§maktad1r. Ornegin, 
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vergiden muaf olan esnaf1n, T.T.K. htiktimlerince tutmaga mecbur 

oldugu bir defterde yapacag1 hileli hareketler, hileli vergi 

suc;u te§kil etmeyecektir. Qtinkti, bunlar T.T.K.'na gore mecburi 
olup, Vergi kanunlar1 taraf1ndan mecburi kil1nmam1§lard1r.(l6) 

V. U .K. tutulmas1 zorunlu olan defterleri, 11 Defter Tutma" 
ba§l1g1 alt1nda oldukc;a geni§ ve ayr1nt1l1 bir bic;imde 
dlizenlemi§tir. (17) 

Baz1 hallerde ise kanun, mtikellefi bir defteri tutup 
tutmamakta serbest b1rakn11i;1 olabilir (18), fakat mtikellef bu 

defteri tutmay1 tercih edince , o defter kendisi ic;in 11 tutulmas1 

mecburi" defterlerden say1l1r.(19) 

2. SU~ KONUSU OLABiLECEK VESiKALAR: 
a) Vesika Tanzimi Mecburiyeti 

Devletin vergi alacag1n1n s1hhatli bir §ekilde tesbiti ic;in 

defter tutma mecburiyetinin yan1s1ra, bu defterlere gec;irilen 

kay1tlar1n gerc;ek olup olmad1g1n1 ara§tirabilmek ic;in, bunlar1n 

tevsiki gerekmektedir. Kanun, prensip olirak, kay1tlar1n 
tevsikini kabul etmi§, ancak istisna olarak baz1 kay1tlar1n 
tevsikinin zorunlu olmad1~1n1 htikmetmi~tir.(md.227). 

(16) TOSUN, a.g.e.,s.52 
ERKiNER, a.g.m.,s.235 
.J:\TLI/QEViK, Mevzuat1ID1zda Defter ve Belgeler, Einel Mat,Pnk.,1982,s.148,vd. 

(17) Inceleme konumuzu geni§letmeptek amac1yla bunlardan baz1 ornekler 
vermekle yetinecegiz: Yevmiye Defteri (md.183), Defteri Kebir (md.184), 
Envanter defteri (md.185), Gtinltik Kasa defteri (md.185), i§letme Hesab1 
defteri (md.194), Amortisman defteri (md.189) ••• gibi.Bkz.VUI<. i1gili nrl.J.er. 

(18) Omegin,ayr1 bir envanter defterinin tutulabilmesi (md.195/son), ayr1 
bir imalat defteri (md.199), ayr1 bir Damga Resmi defteri (md.205/son) 
Ayr1nt1l1 bilgi i<;in bkz. V.U.K. ilgili md.ler. 

(19) TOSUN, a.g.e.,s.54 
ERKiNER, a.g.m.,s.235 
ATLI/~EVIK, a.g.e.,s.180 
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v.u.K. md.227'ye 3505 s.k.nun 3. md.si ile eklenen f1kra 
geregince, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, tlng~rtilen 

zorunlu bilgileri ta§1mamas1 halinde bu belgelerin vergi 

kanunlar1 bak1m1ndan hi~ dtizenlenmemi§ say1lacag1 htikmti 

getirilmi§tir. 
V. U. K. md. 228' e gtsre isba t edici kag1 t aranmayan haller 

ise §Unlardan ibaretttir: 
1) Orf ve teamtile gtsre bir vesikaya istinat ettirilmesi 
mutat olmayan mtiteferrik giderler, 
2) Vesikan1n teminine imkan olmayan giderler, 
3) Vergi kanunlarina gtlre g(jttirti olarak tesbit edilen 
giderler. 

Bunlar1n d1§1ndaki kay1tlar1n isbat edilmesi laz1md1r. Aksi 
takdirde, devletin vergi alacag1n1 kontrol etme imkan1 

bulunamazdi. Ayrica, bu sayede ytiktimltilerin durumlar1n1, diger 

ytiktimltilerin kay1tlar1yla takibi de s(jz konusudur.(20) 

b) Tutulmasi Mecburi Olan Vesikalar 

V.U.K. 344. md.nin muhtelif bendlerinde vesikalar tizerinde 

yap1lacak sue; te§kil eden hareketler say1lm1§t1r. (2 ve 3.bendler). 

V.U.K. bu vesikalardan, ikinci Kitab1n tl~UncU Btsltimtinde 

"Vesikalar'' ba§l1A1 alt1nda (md.227 vd.) bahsetmektedir.(21) 
Burada bah is konusu olan vesikalar, V. U. K. nu dahilindeki 

vergilerin matrah1n1 tesbit bak1m1ndan i§e yarayan ve defterler 
di§inda kalan isbat vas1talar1d1r. Ayr1ca, bunlar1n ayn1 kanunca 
mecburi olmas1 da gerekmektedir.(22) 

(20) TOSUN, a.g.e.,s.54 
(21) V.U.K.nunda vesikaya tsrnek olarak ~lar1 g<5stermek mtimktindtir; Faturalar 

(md.229), Perakende sat1§ vesikalar1 (md.233- perakende sat1§ fi§leri, 
Ma.kineli kasalarm kay1 t rulolar1, Giri§ ve yolcu ta§JJlla biletleri) , 
Gider pusulas1 (md.234), MUstahsil Makbuzu (md.235), Serbest Meslek 
Makbuzlar1 (md.236), Ucret Bordrosu (md.238) ••• gibi. Ayr1nt1l1 bilgi 
i~in bkz. V.U.K. ilgili kisim ve md.ler. 

(22) TOSUN, a.g.e.,s.54,55 ER.Ki:NER, a.g.m.,s.236 
Ayr1ca bu vesikalar, evrakta sahtekarlik suc;lar1 ac;1sindan, "Ozel Ev
rak" niteligindedir.(ERMAN,Vergi Suc;lari,s.55) 
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D. MADDi UNSUR 

Bir suc;un olu§mas1 1~1n yasal tarife uygun bir fiilin 

bulunrnas1 gerekir. Suc;u olu§turan ve yasakoyucu taraf1ndan ceza 

yapt1r1m1 ile kar§1lanan icrai ya da ihmali hareketin yap1lrn1§ 

olrnas1,su~ genel teorisinde suc;un maddi unsurunu olu§turur.(23) 

Suc;un maddi unsurunun gerc;ekleeymi§ say1lmas1 ic;in doktrinde 

kisaca "hareket" ad1 verilen icrai veya ihmali nitelikteki 

fiilin yap1lmas1 yeterli gelmez. Bu hareket sonucu di§ alemde 

bir degi§ikligin vukubulmas1, yani bir neticenin meydana gelmesi 

gereklidir. Bunu da "netice" olarak deyimleyebilmek 

mtimktindtir.(24). Son olarak, neticenin sorumlu hareketten 

dogdugunun belirlenmesi, yani, hareket ve neticenin irtibatlan

d1r1lmas1 gerekir ki ,maddi unsurun bu son §art1na da "nedensellik 

bagi" denilmektedir.(25). 

V.U.K. 344. md.de suc;un hareket unsuru i.lk alt1 bentte 

gtlsterilmi§, bu fiillerden dogan ve yasakoyucunun ceza yapt1r1m1 

ile kar§1lad1g1 netice ise md.nin ilk fikras1nda "vergi ziya1" 

olarak belirtilmi§tir. 

1. HAREKET UNSURU 

Hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;u "sec;imlik hareketli" 

suc;lardandir. Bu itibarla, V.U.K. 344.md.nin ilk alt1 bendinde 

ac;iklanan hareketlerden sadece birinin yap1lmas1, su~un olu~umu 

i~in yeterlidir. Ayni neticeyi bir veya daha fazla hareketle ika 

etmek suc;un olu§mas1 bak1m1ndan bir fark arzetmemektedir. Di~er 

(23) OONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c.r, s.354 

(24) OONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.I, s.368,369 
(25) OONMEZER./ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.I, s.461 vd. 
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bir ifadeyle, fail birden fazla hareketleri yapacak olursa, 
11 ic;tima 11 kaideleri uygulanmayacak olup, faile yine tek ceza 
verilecektir.(26) 

Hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;unun hareket unsurunu olu§turan 

fiiler §Unlard1r; 

a) VERGi KANUNLARINA GORE TUTULMASI MECBURi OLAN DEFTERLERE 
KAYDI GEREKEN HUSUSLARIN MATRAH AZALMASI DOCURACAK 
~EKiLDE BA~KA DEFTER VEYA KA~ITLARA GE~iRiLMESI : 

2365 s.k. degi§ikligihden once, V.U.K.nun 357. md.sinde ve 
11 c;ift defter kullanmak 11 adi altinda dtizenlenen bu fiil, mecburi 
clan bir deftere ge~:l.rilmeai icab eden hususlar1n batjk2 bir 

defter veya evrakta toplanmas1n1 §art ko§makta idi. Bu 
sebepledir ki, mtikellefin gerc;ek durumunu anlayabilmek ic;in 
mecburi defterle tizel defter! kar§1la§t1rmak gerektigi, yani 
kay1tlardan bir kism1 mecburi, bir kism1 ise tizel deftere 
gec;irildigi takdirde, bu kay1 tlar t>zel · .deftere 11 toplanmad1g1" 

cihetle fiilin sue; te§kil etmeyecegi ve failin cezaland1r1lama
yacag1 kabul edilmekteydi.(27) 

(26) OONMEZER/ERMAN, Nazar.i ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.I, s.361,362 
ER.MAN, Vergi Suc;lar1, s.51 ERKiNER, a.g.m., s.236 
ERMAN, Hileli Vergi Suc;lar1 Haklunda Baz1 DU§Unceler, s.56 
KOCAHANoCLU, Kurtulma Yollar1, s.292 
KOCAHANoCLU, ihtilaflar Sistemi, s.164 
TOSUN, a.g.e.,s.55 

(27) Bu fiilin eski dtizenlemesi ic;in bkz.: 
ERMAN, Hileli Vergi Suc;lar1 Hakkl.nda Baz1 DU§tinceler, s.57,58 
ERK1NER, a.g.m.,s.237-239 
KOCAHANoCLU, Kurtulma Yollar1, s.296-298 
KOCAHANoGLU, .ihtilaflar Sistef!ll. 1 s.167-169 
MUTLUER, Vergi Ceza Hukuku, EITIA.Yayim, No:214, E'Bki1;ehir,1979,s.159-161 
TOSUN, a.g.e.,s.64-66 
YliCEL, a.g.e.,s.284-286 
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2365 s. k. ile 3 5 7. md. ilga edilip, kac;akc;il1k fiilleri 

344. md.de dtizenlenince, bu fiille ilgili olmak Uzere "toplanma" 

§art1na yer verilmemii;i, mecburi defterlere gec;irilmesi gereken 
kay1 tlar1n bu deftere degil de, ba§ka bir defter veya kagida 
gec;irilmesi suc;un hareket kism1n1n oluijumu i<;in yeterli 

say1lm1§t1r. 

V.U.K. 344. md.nin 1. bendinde dtizenlenen bu hareketin sue; 
olabilmesi ic;in §U §artlar1n gerc;ekle§mesi gerekir; 

aa. Vergi Kanunlar1na Gtsre Tutulmas1 Mecburi Bir Defter 
Bulunmal1d1r : 

Hareketin sue; te§kil edebilmesi ic;in yukar1da anlat1ld1g1 
gibi (28), ortada vergi kanunlar1na gtlre tutulmas1 mecburi 

defterlerin bulunmas1 ve failin defter tutmakla ytiktimlti olmas1 
gerekmektedir. 

bb. Defterlere Kayd1 Gereken Hususlar Tamamen Veya Kismen 
Diger Defter veya Kigitlara Kaydedilmi~ Olmal1d1r 

S~z konusu fiilin· gerc;ekle§mesi ic;in ikinci bir gart 

olarak, vergi matrah1n1n dogru olarak belirlenmesi bak1m1ndan 

gerekli bilgilerin yasal defterlere yaz1lmay1p, diger defter 

veya kay1tlara gec;irilmesi aranmaktad1r. 

236 5 s. k. degiliikliginden tlnce, kayd1 gereken hususlarin 
"toplanmasi" §eklinde bir ifadeye yer verilmi§ olmasi sonucu, 
doktrinde <;ift defter tutmaktan bahsedilebilmesi ic;in zorunlu 
defterler di§1nda matrahi daraltacak tarzda sistematik bir 

(28) Bkz. yukar1da s. 67,68 
Ayrica bkz. KURUCA, a.g.m.,s.196,197 KANEri, a.g.e.,s.151-160 
SARAgoCLu, V.U.K. ve T.C.K. HUkUmleri gerc;evesinde Bir Degerlendirme; 
Belgelerde Sahtekarl1k Fiilleri ve Ceza Uygulamasi, Vergi DUnyas1 
Dergisi, Yil.8, say1: 95, Terrmuz 1989, 1st., s.21-24 
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muhasebenin tutulmu§ olmasi aranmaktaydi.(29). Bu dHnemde vergi 
idaresinin uygulamaya esas gHrti§U, "Ancak, diger defter ve 
evrak1n yap1lan bUtUn muameleleri ihtiva etmesi de §art 

degildir. Zira maddede kanuni defterlere kayd1 gereken hususlar 

denilmi§, btittin hususlar denilmemi§tir ••• Netice itibariyle, 

<;ift defter kullanma su<;u vergi ma trah1n1n azalmas.1n1 tevli t 

edecek tarzda gizli kay1tlar yap1lmas1 §eklinde mtitalaa 

edilmelidir." olarak belirtmi§tir.(30) 

2365 s.k. degi§ikligi ile bentteki "toplanmas1" sHzcligti 

kald1r1lm1§ ve kismen dahi olsa, kay1tlar1n mecburi defter 
yerine diger defter veya kag1 tlara yap1lmas1 kac;akc;1l1k suc;u 

say1lm1§t1r. Diger bir ifadeyle, suc;un hareket unsurunun olu§urnu 
ic;in, sadece belli bir veya birkac; hususun, zorunlu olmayan 
defter veya kag1tlara gec;irilmesi yeterli bulunmaktadir.(31) 

Diger taraftan, yaz1lan yer, defter §eklinde olab ilecegi 

gibi, ayr1 kagitlar (32) halinde de olabilir. Ancak, fail 

mecburi deftere gec;irmedigi kayd1 ba§ka bir yere yazmarni§sa 

su<;un bu hareket unsurunun olu§mayacag1 dogaldir.(33) 

cc. Yapilan if}lemler Vergi Ma trahini Azal tacak Ni telikte 
Olmalidir : 

As1l durumunu takip etmek ic;in bu fiili gerc;ekle§tiren 
failin bu i~leminin vergi matrah1n1n azalmasina sebep olmasi 

(29) 

(30) 

(31) 

(~2) 

(33) 

ERMAN, Hileli Vergi Sm;lar1 Haklunda Baz1 DU§tinceler, s.58 
MUTLUER, a.g.e.,s.160 TOSUN, a.g.e.,s.66 
GtiRAN, Hileli Vergi Suc;lar1, Adalet Dergisi, Sayi 3, 1955, s.111,212-217 
BERKEM ve Arkada§lar1, Hesap Uzmanlar1 Kurulu Dam§ffia Komisyonu Karar:l.an, 
Maliye Bakanl1g1 Yay1nlar1, Ank.,1982, s.41,42 
HIZLI, a.g.e.,s.119 Ayni fikirde ERKINER, a.g.m.,s.238,239 
ERMAN, Vergi Su~lari,s.52 HIZLI, a.g.e.,s.120 
KOCAHANOOLU, ihtiJafJar Sistani,s.169,179 KOCAHANoGW, Rin:tuJna Yoll.an,s.297 
Burada "kag1tlar" kelimesinin yanb.~ yorurnlanmamas1, tek bir kag1tta 
bulunan kay1tlar1n da sue; kapsanunda oldugu d!J.1,ti.Omili.di. ~.'It:S:.N,age. ,s.66 
ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.52 
ERoCW, Ac;1klamal1 ve Ic;tihatl1 Vergi Usul Kanunu, Sevin<; Mat., Ank., 

1989, s.625 Ayr1ca, Fikrimizce, bilgisayar vas1tas1yla tu-
tulan muhasebe kayi tlar1 da madde kapsanu dahiline al1nmal1 ve bu 
sebeple, bentteki "kagitlar" tabiri kald1r1l1p yerine "kay1tlar" tabiri 
konulmall.chr. Ayr1ca bkz. a§ag1da s. 93,94 
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gereklidir. Bu nedenle, yabanc1 i§letmelerin kendi dillerinde 
de tut tuklar1 defter ve kay1 tlar ( 34), milsvedde olarak 
kullan1lan defterler (35), vergi matrah1 ile ilgili olmayan ozel 

defterdeki kay1tlar bu bentte belirtilen hileli kac;akc;1l1k 

suc;unu olu§turmazlar. Ancak, bunlar1n ger~ek hukuki durumu 

yans1tmamalar1 ve vergi matrah1n1 bazaltacak nitelikte olmalar1 

halinde hareket unsurunun gerc;ekle§ecegi i:;;Uphesizdir. Diger taraf

tan, ozel deftere gec;irilen kay1tlar1n sadece mUkellefin 

anlayaca~1 bir yaz1, hat ta §if re veya yabanc1 dilde yaz1lm1§ 
olmalar1 suc;un meydana gelmesine engel olmaz. Nitekim, Dani§tay, 
ozel deftere Arap harf ve rakamlar1 ile kay1t dU§tilmesi halinde 

de failin kac;ak~1l1k suc;u ii:;iledigine karar vermi§tir.(36) 

Doktrinde, ~ift defterlerde gortinen matrah fark1n1n zorunlu 

defter lehine olmas1, yani, ozel defterden ~ikar1labilen matrah, 

zorunlu defterlerin verdigi matrah1n alt1nda olmas1 halinde 

faile ceza verilemeyecegi ileri stirtilmekte ise de (37), bu 

gorU§tin "sistematik dtizenlemeden" kaynaklanan gorU§tin bir sonucu 

oldugu ortadadir. Fikrimizce, doktrinde savu'nuldugu gibi ( 38), 
ozel defter ve kag1tlardaki kayitlar ile matrah belirlemesine 
gidilmese 

defterlere 
bile, vergi matrah1n1 ilgilendiren hususlarin ozel 

de kaydedildigi kan1tlanm1§sa ve bu dolayl1 da olsa 
matrahin azalmas1 sonucunu do~uruyorsa su~ olui:;imu§tur. 

(34) SAYMEN/ERMAN/ELBIR, TUrk ic;tihatlar Ktilliyat1, C.II, ist.,1950, s.1223 
TOSUN, a.g.e.,s.67 MUTLUER, a.g.m.,s.161 

(35) ERKiNER, a.g.m.,s.237,238 
(36) Dn§. 5.D. 17.11.1948, E:1948/1315-1396, K:1948/1606 (SAYMEN/ERMAN/ELBIR, 

s.1223 
(37) ERMAN, Hileli Vergi Su~lari Hakla.nda Baz1 Dlli}tinceler, s.58 

Benzer gtlrll§te TOSUN, a.g.e.,s.6§~ MUTLUER, a.g.m.,s.161 
(38) HIZLI, a.g.e.,s.120 KOCAHANcx;LU, Kurtulma Yollar1, s.298 

OZBALCI, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Ac;1klamalar1, Feryal Matbaac1l1k, 
.Ank., Ekim 1988, s.761 

ERcx;Lu, a.g.e.,s.625 
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b) SAHTE VEYA YANILTICI VES:i:KA DUZENLEMEK VEYA BUNLARI 
BiLEREK KULLA.NM.AK : 

V.U.K.nun 344. md.sinin 2.bendinde, sahte veya muhteviyat1 
i tibariyle yan1l tic1 belge tanzimi veya bunlar1 bilerek 
kullanmak hileli ka~ak<;1l1k suc;u say1lm1§t1r.(39) 

Maddenin bu bendinde tan1mlanan su~un hareke t unsuru iki 
§ekilde gerc;ekle§ebilir. Fail, ya sahte veya yan1lt1c1 belgeyi 
kendisi dtizenlemi§ olmal1d1r veyahut da bu nitelikteki bir 

belgeyi bilerek kullanmal1d1r; 

aa. Sahte veya Yan1lt1c1 Vesika DUzenlemek : 

Sahte vesika, vergi muainelelerinde kullan1lan ve dogru, 
gerc;ek bilgiler yerine, g<.u·c;ette uymayan yanl1§ bilgileri ihtiva 
eden vesikadir. Ba§ka bir ifadeyle sahte vesika, bir belgenin 
ilk olarak gerc;ek bilgileri ihtiva etmeyecek §ekilde 
dtizenlenmesini ifade eder. Dolay1siyle bu gibi bel'gelerde yer 
alan hususlar tamamen gerc;ek d1§1d1r. Ornegin, kamyon 

i§letmecisi bir firman1n, kamyon tamiri , yapt1rmad1g1 halde 

saglad.J.gi tamirci faturas1 (40) · , ger~ekte yap1lmayan bir sa ti§ ic;in 

fatura dtizenlenmesi bu niteliktedir. 
Muhteviya ti i tibariyle yan1l tici vesika ise bundan biraz 

farkl1d1r. Burada, cereyan etmi§ ger<;ek bir muamele vard1r. 
Yalniz bununla ilgili olarak kaydedilen belge yan1lt1c1 §ekilde 
dtizenlenmi§tir. Yani maddeten bozulmanu~ belgelere yanl111 isim, ad.res, tarih, 

(39) 5432 s.k.'da sadece sahte vesikadan bahsedilmi§ ve fiil vergi idaresinin 
uyguladig1 para cezas1 ile cezaland.J.rilnu§ken, 5815 s.k. ile yarult1c1 
vesikalar da md.ye dahil edilmi§lerdir. HIZLI, a.g.e.,s.121,dn.228 

(40) Bu tirnek sahte vesika tabirine a91kl1k kazand.J.rmak i<;in verilrni§ olup, 
hareket unsuru ag1sindan fiil dUzenlemek §eklinde degil, kullanmak 
§eklindeki.su<;a cevaz verebilir. 
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birim ve miktar gibi gerc;ege uymayan 

yazilm1§t1r. Bu tip sahtekarliga ceza 
sahtekarlik" denilmektedir.(41) 

yan1lt1c1 bilgiler 
hukukunda "fikri 

Doktrinde, sahte vesika ile yan1lt1c1 belge dtizenleme 
aras1nda f ark olup olmad1g1 konusunda iki f arkl1 gorti§ 

bulunmaktad1r. Bir gorU~e gore, yukar1da yap1lan tan1mlarda 

oldugu gibi, bunlarin niteliklerinin farkl1 oldugu ve sahte 

belge dtizenleme halinde "taklit" bic;iminde bir sahtekarl1g1n soz 

konusu oldugu, bunun gerc;ekte olmayan bir belgenin yarat1lmas1 
§eklinde oldugu, oysa yan1lt1c1 belge dtizenlemede gerc;ekte boyle 

bir belgenin var oldugu, fakat bunun gerc;ek hukuki durumu 

yans1tmayacak 1ekilde dlizenlenmi§ oldulundan bahisle, bu 
kavramlar1n ic;erik bak1m1ndan birbirlerinden ayr1 olduklar1 
savunulmaktad1r. ( 42) . Diger gorti§ ise, bunlar aras1nda es as ta 

bir f ark olmad1g1n1, her ikisinin de gerc;ege ayk1r1 belgeler 

oldugunu, yasakoyucunun gereginden fazla ihtiyatkarlik gostermi§ 

oldugunu, bu sebeple birbirinin mtiteradifi olan bu kavramlardan 

birinin yasa metninde bulunmas1n1n yeterli olacag1n1 

savunmaktadir. Bu gorti§e gore, Maliye Vekaleti tebligi de (43) 

konuya 1§1k tutmaktad1r. Teblige gore, herhangi bir belgedeki 
bilgiler dogru olarak dtizenlendikten sonra, bunlar1n bilahare 
kaz1n1larak yerlerine gerc;ege uymayan bilgiler yaz1lmas1n1 
"tahrif'', buna kar11l1k bir belgenin ilk olarak gerc;ek bilgileri 

(41) 

(42) 
(43) 

GO<;, Sahte Veya Muhteviyat1 itibariyle Yan1lt1c1 Vesikalar Tanzim Etmek 
Veya B1llllar1 Bilerek Kullanmak Ile flgili Yasal Htiktimler, Vergi 
Sorunlar1 Dergisi, Yil.5, Say1: 1986/6, ist.,1986, s.29 

HIZLI, a.g.e.fs.121 TOSUN, a.g.e.,s.69 YARGICI, a.g.m.,s.68,69 
KOCAHANoCLU, h tilaflar Sis temi, s .171 KOCAHANoCLU, I<ilrtu1nB Yollan, s . 300 
HIZLI, a.g.e.,s.121 GO<;, a.g.m.,s.29 YARGICI, a.g.m.,s.68 
:Maliye Vekaleti Tebiligi No:7 (TOSUN,a.g.e.,s.69' dan naklen) 
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ihtiva etmeyecek §ekilde dtizenlenmesini "sahtelik" olarak 

vas1fland1r1lmaktad1r. Sozti gec;en gorti§e gore de, bu ayr1mda 

sahtelik olarak gHsterilen hususun "muhteviyat1 itibariyle 

yan1lt1c1 vesika" say1lmas1 gerekmektedir ve ayrica, sahteli~e 

maddi sahtekarl1k, digerine ise fikri sahtekarlik denmesine 

kanun izin vermemektedir. Zira, maddi sahtekarlik halleri 

vesikalar1 tahrif ten bahs eden U~Uncti bendde dUzenlenmi§ 

bulunmaktadir.(44) 

Fikrimizce, 

gorti§e kat1lmak 

bu iki kavram arasinda fark oldugunu savunan 

mUmktin degildir. Zira as1l mesele, bu 

ayrimin, sahtekarl1g1n esasindan c;ok, ~ekline ili~kin olmasinda 

ve dolay1s1yla maddi ve fikri sahtekarl1k ay1r1m1ndan 

kaynaklanmaktad1r. Maddi sahtekarl1kta failin elinde sahih bir 

varaka zaten bulunmaktadir. Fail, bunu ya kendisine model 

edinerek takli t e tmekte, veya yaz1 Uzerinde bir takim ekleme, 

c;1karmalar yapmak suretiyle tahrif etmekte, yani sahib bir 

varakayi tagyir etmekte, veyahut da vara~ayi imha etmekte, 

gizlemekte veya okunamayacak bir hale getirmektedir. Fikri 

sahtekarl1kta ise sahte varaka di§ gorilnU§te her bak1mdan sahih 

bir bir varaka gortintimde olmas1na ragmen, sahte olan husus 

varakanin oztinde ve muhtevas1ndad1r. Bu iki sahtekarl1k tipi 

aras1ndaki farklar1 ise §U i;;ekilde ozetlemek mtimktindtir: Maddi 

sahtekarl1kta sahtekarl1k, sahih varakan1n meydana gelmesinden 

sonra yap1lmaktayken, fikri sahtekarl1kta fail, dogrudan sahte 

varakaya vticut vermekte, sahih bir belge hic;bir zaman tanzim 

olunmamakta, yani sahtekarl1k yaz1n1n yaz1ld1g1 anda 

(44) TOSUN, a.g.e.,s.69,70 MUTLUER, a.g.e.,s.162 
ERMAN, Vergi Su~lar1, s.53 
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i§lenmektedir. Diger taraftan, maddi sahtekarl1k, sifat ve 

gorevi ne olursa olsun herkes tarafindan yap1labilirken, fikri 

sahtekarlik memur tarafindan, memuriyet gorevini ifa ederken ve 

bu go rev geregi "resmi bir var aka" dtizenlenirken yapilabilir. 

Ancak bu iki kavram aras1ndaki fark1n as1l noktas1, birincisinde 

daha once sahih bir varaka bulundugu halde, ikincisinde boyle 
model al1nan bir varakan1n bulunmamas1d1r. Oysa, her iki 

sahtekarl1kta da sahtekarlik varakanin oztine ili§kindir, tesbit 
edilebilmeleri ozellikle taklit suretiyle i§lenmeleri halinde 
ayni de recede zordur. Yine takli t halinde her ikisi de sah te 
varaka tanzim edilirken bu niteligi almakta, yani varaka sahte 

olarak dogmaktadir. Sonu~ olarak denilebilir ki, sahtekarl1g1n 

i§leni§ §ekli ve sureti, evrakta sahtekarl1g1n maddiyet ve 

esas1n1 etkileyemez. Zira, btittin evrakta sahtekarl1k hallerinde, 

sahtelikler daima ve zorunlu olarak "maddi" olup, zaten esasa 

ili§kindir.(45). Bu sebeple,_ bi.z de yukar1da sozti ge~en ikinci gorti§e 

kat1lmay1 uygun bulmakta, sahte ve yan1lt1c1 vesikalar1n zaten 
~ogu zaman i~ i~e hareketli olmalar1 itibariyle, yasakoyucunun 
bu hususu peki§tirmek amac1yla bu yola gitrni§ olabilecegini 
dti§Unmekteyiz. 

Herhangi bir yaz1 Uzerindeki sahtecilik fiilinin 

cezaland1r1labilmesi 1~1n bunun belge (vesika,varaka) 

niteliginde olmas1 gerekmektedir. Her yaz1 ise belge degildir. 

"Vesika" kavram1 "yaz1" kavram1ndan daha dard1r ve ancak 

(45) ERMAN, Sahtekarl1k suslar1, Ticari Ceza Hukuk:u,c.m, YE!tidfn C2Jlrle::t 

Ge~irilmi§ ve Geni§letilmi§ 5. bas1, !.U. Fen Faktiltesi Doner 

Sermaye l§letmesi Prof .Dr.Nazim Terzioglu Basim Atolyesi, 
ist., 1987, s.289-302 aras1 

Ayr1ca bkz. EREM, Ceza Hukuku, C.II, Ozel HUkUmler, 3.Baski, Ank.,1985 
s.68,vd. ve bkz. SARA~<X!LU, a.g.m.,s.24,29 
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belirli nitelikleri t8§1yan yaz1lar bu kavrama girerler.(46) 

T.C.K. ve V.U.K.'nunda vesikan1n tan1m1 yap1lmam1§ olup, 

doktrinde varaka, ta§inabilen bir §ey Uzerine yaz1l1p da bir 

kimligi olan ve hukuki htiktim ifade eden bir olay1 ispata yarayan 

yaz1" §eklinde tan1mlanmaktad1r.(47) 

T.C.K.'nun da evrakta sahtekarl1k ile ilgili htiktimlerde 

"resmi evrakta sahtekarlik" ve "tlzel evrakta sahtekarlik" 

ay1r1m1 yap1ld1g1 ve ~zel evrakta sahtekarl1k fiilinde bu 

belgenin kullan1lmas1 su~un unsuru say1ld1g1 halde (T.C.K. 

md. 345), V.U.K. 'nundaki dtizenlemede boyle bir ay1r1m yap1lmam1§ 

ve ozel evrakta sahtekarlik halinde de evrak1n kullan1lmas1 

§arti aranmaks1z1n, sadece dtizenlenmesini hileli ka~ak~1l1g1n 

olu§mas1 1~1n yeterli saym1§, bu suretle T.C.K. sisteminden 

ayr1lm1§t1r. Bununla beraber, sahte veya yan1lt1c1 belge 

kullan1lmad1k<;a vergi ziya1na yol ac;mayacag1 cihetle, su<; da 

tamamlanmi§ olmayacak, sadece te§ebbtis derecesinde 

kalacakt1r.(48) 

Diger taraftan bu tUr belgenin igfal kabiliyetini de 

ta§1mas1 da aranmaktadir ki yasakoyucu bu hususu, "yan1l tic1 

vesika" §eklinde bir dtizenleme ile vurgulamak istemi:]tir. Bu 

sebeple ilk baki§ta ger~ek olmad1g1 vasf1n1 belirsiz say1da ve 

normal insanlar1 yan1ltabilme niteligi aranmal1d1r.(49) 

(46) 

(47) 
(48) 

(49) 

ERMAN, Sahtekarl1k Su<;lar1, s.302, vd. 
ER.EM, a.g.e.,s.70, vd. 
ERMAN, Sahtekarlik Su<;lar1, s.304, vd. EREM, a.g.e.,s.71,72 
ERMAN, Hileli Vergi Su~lar1 Hakkinda Baz1 DU§Unceler, s.59 
ERMAN, Vergi Su~lar1, s.53 HIZLI, a.g.e.,s.122 
TOSUN, a.g.e.,s.70 HIZLI, a.g.e.,s.122 
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bb. Sahte Veya Yan1lt1c1 Vesikalari Kullanmak : 

Yukar1da ac;iklamaya c;al1§t1g1m1z gibi, bu su<;lar1n 
iki tUrlU hareket ile i§lenmesi mUmkUndtir. Bunlardan birincisi, 
yukarida degindigimiz sahte ve yan1l tic1 vesikay1 dtizenlemek, 
ikincisi ise, boyle bir vesikay1 kullanmak §eklindedir. Bu 

kullanma hareketinin vesikayi tanzim edenden ba§ka bir ki~i 

tarafindan yap1lmas1n1n kastedildigi kanun rnetninden 

anla§1lmaktad1r. ~ayet, bir kimse kendisinin sahte olarak vticuda 

getirdigi vesikay1 kullanacak olursa, kullanma fiilini degil, 
dtizenlerne fiilini i§lemi§ olur. Aksi halde, yani vesikay1 

dtizenleyenin cezaland1r1lacag1 kasdedilmi§ olsayd1, boyle ayr1 

bir hUkUm ilavesine gerek kalmayacakt1. 
dtizenlemernekle beraber, onu kullanmi§ 
edecektir.(50) 

Dolay1s1yla, vesikay1 
olmak da su<; te§kil 

Kullanma fiili sus;un olu§mas1 i<;in bir "unsu:r'' olup, ba§kas1 

taraf1ndan dtizenlenen sahte veya yan1lt1c1 belgenin 

kullan1lmas1, bu belgenin sadece ytiktimlti taraf1ndan tutulrnas1 

zorunlu defterde veya kay1tlarda gosterilmesi §eklinde dar 

yorumlanmamal1d1r. Belgenin kullan1lmas1ndan c;1kar saglayan ve 

fiilen yararlanan ki§i de madde kapsam1nda dU§tintilmelidir. Aksi 

halde uygulamada en <;ok rastlan1lan vergi kac;1rma yontemlerinden 
biri ve belki de en · onemlisi olan bu fiil cezaland1r1lamaz. 
Bu hususta uygulamada ''Paravan Firma" olarak adland1r1lan firma 
vas1tas1yla yap1lan vegi kac;akc,;;1l1g1nda durum §oyledir; Paravan 

(50) ERMAN, Hileli Vergi Suc;lari Haklq.nda Baz1 ~celer, s.59 
ERMAN, Vergi Su<;lar1, s.53 ERKINER, a.g.m.,s.240 
IITZLI, a.g.e., s.122,123 TOSUN, a.g.e., s.70,71 
YARGICI, a.g.m., s.69 YiiCEL, a.g.e., s.285,286 
Ayr1ca konuY.a ili§kin olarak bkz. Y.9.CD. 1.11.1989, E:1989/2256, K: 
1989/4349 (GrJNDEL, a.g.e.,s.16) 
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§irketler kanal1yla yap1lan sati§larda sahte ve yan1lt1c1 

belgeyi tanzim eden paravan §irkettir. Bu §irket taraf1ndan 

al1c1 ad1na dtizenlenen fatura al1c1n1n defterlerine 

kaydedilmekte ve kullan1lmaktad1r. Bir~ok durumda al1c1n1n bunda 

maddi bir ~ikar1 dahi bulunmaz, buna kar§1l1k, sat1§1 paravan 

§irketler kanaliyla yapan firma, sahte vesika dtizenlenmesinden 

ger~ekte yararlanan konumundad1r. Ornegin (x) firmas1, (z) 

firmas1na 2.000.000.TL.ya satt1g1 bir mal1, once paravan firma 

(y) ye 1.000.000.TL.ya fatura etmekte, (y) firmas1 da (z) 

firmas1na 2.000.000.TL.ya 

l.OOO.OOO.TL.l1k kar (y) 

fatura etmekte ve sonu~ta 

firmas1na kalmakta, (x) 

ctizzi bir kar olu§makta ya 

aradaki 

firmas1 

kay1tlar1nda 

dogmaktad1r. 

kestikleri 

olu§makta, 

olmakta ya 

olmaktad1r. 

kapsayacak 

ise ~ok da zarar 

Bu §ekilde paravan f irmalar1n kar1 genellikle 

fatura tizerinden elde ettikleri komisyonlardan 

bu gibi firmalar1n sahipleri genellikle ya yok 

da fazla bir malvarl1g1 olmayan kieyilerden 

Sonu~ olarak, kullanma deyimi "yararlanan1" da 

§ekilde yorumland1g1 takdirde, paravan firma 

kanal1yla sat1§ yapan1n da ''i§tirak" iradesinin kan1tlanmas1na 

gerek olmaks1z1n cezaland1r1lmas1 mtimktin olacakt1r.Aksi halde, 

yani, kullanma kavram1 dar yorumlanirsa, ~ati§ yapan1n sadece 

i§tirak1 isbat edilebilirse sadece i§tirak sebebiyle ceza 

gorecektir. Zira sat1c1 ne bu faturay1 dtizenleyen, ne de 

kullanan kimse s1fat1nda gtlrtinmemektedir. Dolay1s1yla kullanma 

tabirini sahtekarl1k su~lar1nda kabul edilen anlamda kabul etmek 

daha dogru bir yoldur. Bu su~larda, kullanma ibraz ile 

ger~ekle§tiginden, sat1c1 faturay1 mti~teriye ibraz etmek 

suretiyle onu kullanmi§ say1labilir ve bu takdirde paravan firma 
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faturay1 dtizenledigi i~in, sat1c1 da faturay1 kulland1g1 i~in bu 
su~u i§lemi~ olur.(51) 

Kanun, bu gibi te§kilat kuranlar1n fiilleriyle, birka~ 

sahte ve yan1lt1c1 belge tanzim etmi§ kimselerin fiillerini ayn1 
onemde kabul etmekte ve ayn1 §ekilde cezaland1rmaktad1r. 

Halbuki, bu halde, vergi ka~ak~1l1g1 yapmak 1~1n te§kilat 

meydana getirilmektedir. Bu sebeple, Gtimrtik Ka~ak~1l1g1nda 

1918 s.k.nun gtimrtik ka~ak~1l1g1 i~in te§kilat kurulmas1n1 ayr1ca 

cezaland1rmas1 gibi, V.U.K.'nun da vergi ka~ak~1l1g1 i~in 

te§kilat kurmay1 daha ag1r bir §ekilde cezaland1rmas1 gerekir. 

Veya hi~ degilse, bu hallerde cezan1n yukar1 haddinin 

uygulanmas1 yolunda bir dtizenlemeye gidilmesi f iilin onemi 

itibariyle daha uygun olurdu.(52) 
V.U.K. 344.md. 2. bendi, kullanman1n "bilerek" olmas1n1 

ayr1ca ongormti§ bulunmaktad1r. Zira boyle bir vesikan1n, sahte 

ve yan1lt1c1 oldugu bilinmeden de kullan1lmas1 mtimktin 
olacag1ndan, yasa koyucu su~u "kasd" unsuruna baglam1§t1r.(53). 

Ancak doktrinde bir gorti§e gore, ytiktimltinti~ kulland1g1 belgenin 

ger~ek olmad1g1n1 bilmemesini kabul etmek mUmktin olmay1p, 

ytiktimlti za ten belli ki§ilerle i§ yapmakta, dolay1s1yla burada 

kas1t aranmamal1, kast1n olmad1g1n1 belgeyi kullanan1n isbat 
etmesi gerekecektir.(54). Fikrimizce boyle bir gorti§tin kabultine 
imkan yoktur. Zira sozti edilen stirekli faaliyette bulunma hususu 
ancak kasdin varl1g1na karine te§kil edebilir.Kanun htikmtine de 
ters dti§en bu g~rti~U kabul etmek iyiniyetli olan ve vesikan1n 
sahte oldugunu bilmeyen ytiktimltiyti aksini isbat killfeti ile kar§1 
kar§iya b1rakacakt1r. 

(51) ERMAN, Vergi Su~lar1, s.53,54 HIZLI, a.g.e.,s.120 ve dn.240 
GO<;, Sahte ve Yanilt1c1 Vesikalar, s.29,30 TOSUN, a.g.e.,s.71,72 
ERMAN, Hileli Vergi SU<;lar1 Hakkinda Baz1 ~celer, s. 59, 60 

(52) TOSUN, a.g.e.,s.72 
( 5 3) KOCAHANora.tJ, .Kurtu1nB Tullan, s. 301 KOCAHANoCLU, .ihtilaflar Sistani., s.172 

ERKi:Nm, a.g.m.,s.2AO YUCEL, a.g.e. ,s.286 
(54) YARGICI, a.g.m.,s.69 
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c) VESfKALARI TAHRtF ETMEK, ASILLARINA UYGUN OLMAYAN VESiKA 
VE SURETLER TANZiM ETMEK VEYA TAHRiF EDiLMi~ VESiKALARLA 
ASILLARINA UYGUN OLMAYARAK TANZiM EDiLMi~ VESiKA VE 
SURETLERI BiLEREK KULLANMAK : 

Vergi ka9ak91l1g1 su~unun hareket unsurunu olu§turan bu ttir 

fiiller, V.U.K.nun 344. md.sinin 3.bendinde yer almaktad1r. Bu 

fiilleri ti~ grupta toplamak mtimktindtir; 

aa. Vesikalar1 Tahrif Etmek : 

Tahrif etmek, ger~ege uygun olarak var olan bir belge 
tizerinde kaz1nt1, silinti gibi yollarla (55) ger~eg1 

degi§tirecek bi~imde degi§iklikler yapmaktir. Ba§ka bir ifadeyle 
tahrif, herhangi bir yaz1l1 metindeki dogru olan bilgilerin 

sonradan ~e§itli yollarla degi§tirilerek, yanli§ bilgilerle 
donat1lmas1d1r.(56) 

Bir Hnceki bendde dtizenlenen sahte .ve yan1lt1c1 vesika ile 

tahrif edilmi§ vesika ayni amaca yonelik i§lemler i9in bir 

vas1ta olarak kullan1lmalar1na ragmen, fiillerin ika tarzlar1 ve 
rnuhteviyatlar1 farkl1l1k arzetmektedir. Sahte ve yan1lt1c1 
vesikada, ger~ek d1§1 da olsa belge ilk olarak dilzenlenmi§ ve 
oldugu gibi vergi kay1tlar1 ile ilgili i§lemlerde 
kullan1lm1§t1r. Halbuki tahrifatta, ilk olarak dogru dUzenlenmi§ 
bir vesikanin tizerindeki bilgiler 9e§itli yollarla degi§tirilmi§ 

ve bu yanl1§ §ekliyle kay1tlara ge~irmi§tir. Yasakoyucunun 
buradaki amac1 ise, ger~ege uygun vesikalar1n hileli §ekilde 
degi§tirilmesini Hnlemektir.(57) 

(55) 

(56) 

(57) 

Bu tahrifat yollar1 haklunda ayrmt1l1 bilgi i9in bkz. ERMAN,Sahtekarl1k 
Su~lar1, s.227-243 aras1 
ERMAN, Hileli Vergi Sm;lar1 Hakkinda Baz1 Dli§tinceler, s.62 
ERMAN, Vergi Su~lari,s.55 ERKiNER, a.g.m.,s.241 HIZLI, a.g.e.,s.123 
ERMAN, S:Jht:ekarllk: &J;.la:n.,s.427 TOSUN, a.g.e. ,s. 73 YARGICI, a.g.m. ,s. 70 
KOCAHANoCLU, ·ihtilaflar Sistemi, s.173 ERKiNER, a.g.m.,s.241 
KOCAHANoCLU, Kurtulma Yollar1, s.301,302 YiJCEL, a.g.e.,s.286 
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Kanun metninde vesikan1n tahrifi bak1m1ndan, tahrif edenin 

cezaland1r1lmas1 ic;in, tahrif edilen vesikan1n bizza t kendisi 

veya ba§kas1 taraf1ndan kullan1lmas1 gerektigi hususunda 

herhangi bir §art C5nge5rtilmemi§tir. Dolay1siyle, suc;un olu§umu 
ic;in sadece tahrifat1n yap1lmas1 yeterlidir. Zira, burada 
kanunun esas olarak cezaland1rmak istedigi tahrifat fiili 

oldugundan, tahrifat ister bafjkas1 taraf indan verilen 
vesikalarda olsun, ister fail taraf1ndan dUzenlenen vesikalarda 
olsun, hareket sue; te§kil edecektir. Bu bak1mdan V.U.K. 'nun 
burada kabul ettigi sistem, ceza kanununun ''resmi evrakta 

sahtekarl1k" suc;lar1 hakk1nda benimsediAi sisteme 

yakla§maktad1r. ~u halde vesikalar1 tahrif eden kimse bunu 

bizzat kullanacak olursa, kullanmadan dolay1 ayr1ca cezaland1r1-

lamayacakt1r. ~Unkti kanun tahrif edilmi§ vesikan1n bizzat 

kendisi taraf1ndan kullan1lm1§ olup olmamas1na onem 

vermemi§tir.(58) 
Diger taraftan tahrifa tin "vesikada" yap1lmas1 

gerekmektedir. Tutulmas1 zorunlu bir defterde tahrifat yap1lacak 

olursa, bu bent teki suc;u degil, a§ag1da inceleyecegimiz 

defterlerde tahrifatta bulunma suc;unu i§lemi§ olacakt1r.V.U.K.na 

ge5re tizerinde yap1lan tahrifat1n sue; oldugu belgeler, ayn1 

kanunda ikinci kitab1n ti<;tincti kism1nda say1lanlard1r.(59) 

Vesikalarda tahrifat ile gerc;ekle§tirilen hileli vergi 

kac;akc;1l1g1 suc;unun hareket unsuru iki bak1mdan ozellik 

gosterir; Bunlar tahrifat1n belge tizerinde yap1lmas1 ve .dogmas1 

(58) ERMAN, Hileli Vergi Suc;lar1 Haklunda Baz1 DU§Unceler,s.62 
ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.55 TOSUN, a.g.e.,s.73 
KOCAlIJ\NOOLU, ihtiJaflar Sistemi., s.173 KOCAHANcran, Kurtulma Yollar1, s. 302 

(59) Sue; konusu olabilecek belgeler i<;in bkz. yukar1da s.69-70 
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olas1 vergi ziya1 ile tahrifat aras1nda nedensellik bag1 

kurulabilmesidir.(60) 

Bir i§letme herhangi bir bankadan kredi temini i~in, 

durumunu iyi gostermek amaciyla tahrif edilmi§ vesikalar 

kullansa veya vergi dairesinin tasdik et tigi bilan~o ve kar, 

zarar cetvelini tahrif ederek ibraz etse, bu hareket hileli 

vergi ka~ak~1l1g1 su~unu olu§turmaz. ~tinkti, her ne kadar vesika 
kanunun arad1g1 vesikalardan dahi olsa, hareket sonunda vergi 

ziya1 meydana gelmedik~e, hileli ka~ak~1l1k su~u meydana 
gelmez. Olsa olsa, T.C.K. 345 • . md.sindeki Ozel evrakta 

sahtekarlik veya Doland1r1c1l1k su~u i§lenmi§ olur.(61) 

Bununla birlikte, tahrif edilen vesika "as1l" olabilecegi 

gibi, "suret" de olabilir. Ornegin, sa tic1n1n al1c1ya verdigi 

faturan1n kendisinde kalan suretini tahrif ederek sat1§ bedelini 

dti§Uk gostermesi halinde yine "tahrif'' fiili i§lenmi§ olur.(62) 

bb. Asillarina Uygun Olmayan Vesika ve Suretler Tanzim 
Etmek : 

Hileli hareketlerle vergi ka~ak~1l1g1n1n · ceza yarg1lamas1n1 
gerektiren bir vergi su~u olarak ilk kez dlizenlendigi 5815 

s.k.da sadece as1llar1na uygun olmayarak dtizenlenmi§ vesika ve 

suretinin kullan1lmas1 su~ say1lm1§, boyle bir vesikan1n tanzim 

edilmesi fiili ise cezas1z b1rak1lm1§t1. Halen ytirtirltikteki 213 

s.k. ise, as1llar1na uygun olmayan vesika ve suretlerin 

tanzimini de su~ saym1§t1r. 

(60) HIZLI, a.g.e.,s.124 KOCAHANora.u, Kurtulma Yollar1, s.302 
Ayrica bkz. YCGK. 17.3.1986, E:l985/9-462, K:l986/125 (GiiNDEL,a.g.e.,s.10) 

(61 )": KOCAHANoGLU, Thtilaflar S:istarci., s.174 KOCAHANoGLU ,I<i.n:tulm=t YolJar.L, s.303 
SARA<;oGW, a.g.m. ,s.31 

(62) ERMAN, Vergi Su~lari, s.55 KOCAHANoGUJ, ihtilaflar Sistemi, s.175 
KOCAHANOCLU, Kurtulma Yollar1, s.303,304 
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Bu bentte kullan1lan "as1llar1na uygun olmayan vesika" 

ifadesi ile, yukar1da incelenen 2. bentteki "sahte ve 

muhteviyat1 itibariyle yan1lt1c1 vesika'' aras1nda ger~ekte fark 

olmad1g1 doktrinde hakl1 olarak savunulmaktadir.(63). Zira, 

zaten sahte ve yan1lt1c1 vesikalar da as1llar1na uygun olmayarak 

ger~ek durum hilaf1na dtizenlenmi§lerdir. Bu sebeple, 

yasakoyucunun birbirine benzer fiilleri iki ayr1 bent te 

dUzenlemesini,gereksiz bir tekrar oldugu kan1s1nday1z. 

Bununla beraber as1llar1na uygun olmayarak vesika suretleri 

tanzimi fiili, sahte ve yan1lt1c1 vesikalardan farkl1d1r. ~UnkU, 

burada onceden dtizenlenmi§ bir vesikan1n asl1 ile, sonradan 

dtizenlenmi§ ve asl1na uygun olmayan sureti bulunmaktadir. 

As1llar1na uygun olmayan suretler tahrifat yoluyla 

dtizenlenebilecegi gibi, tahrifat yap1lmadan da meydana 

getirilebilir. 

Vesikanin asl1ndaki veya 

tizerinde silinti, kaz1nt1 

degi§iklik yap1lmadan ba§ka 

asl1na uygun suretindeki yaz1lar 

gibi herhangi surette hi~bir 

bir suret ~ikar1l1p kay1tlarda 

kullan1lm1§sa, burada yukar1da bahsettigimiz "tahrifat" fiili 

olmay1p, "asl1na uygun olmayan suret" tanzim etme fiili 

sozkonusudur. Bunun tahrifat olmamas1 sebebi ise, vesikan1n 

asl1n1n veya suretinin tizerinde maddi yonden bir degi§iklik 

yap1lmam1i;; olmas1ndand1r. Zaten boyle bir degi§iklik yap1l1rsa 

dogrudan tahrifat fiili olu§acaktir.(64) 

(63) TOSUN, a.g.e.,s.73 KOCAHANoGLU, Ihtilaflar Sistemi, s.175 
KOCAHANoGLU, Kurtulma Yollar1, s.303,304 MUTLUER, a.g.e.,s.164 
Aksi fikir i~in bkz. HIZLI, a.g.e.,s.124 

(64) KOCAHANOCLU, Ihtilaflar Sistemi, s.175 HIZLI, a.g.e.,s.125 
KOCAHANoCLU, Kurtulma Yollar1, s.303,304 
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Bentte sHzU edilen "suret'', as1lda yaz1l1 olan bUtUn 
hususlar1 oldugu gibi ihtiva eden belgedir. "Vesikatl ise, 

as1ldaki bilgilere dayanarak dtizenlenen belgedir ki, T.C.K. bu 

gibi evraka ''asl1n rntinderecat1n1 tasdik eden Hzet" ad1n1 

verrnektedir.(65) 

Bentte dtizenlenrni§ bulunan fiilin rneydana gelebilrnesi ic;in, 

her halde bir asl1n bulunrnas1 ve bu asilda yukar1da da 

belirt tigimiz gibi, herhangi bir tahrifa tin yap1lmam11'? olmas1 
gerekir. As1l mevcut degilse veya irnhfl edilmi§se, yani suret 

veya ozeti bu as1lla kar§1la§t1rmak imkan1 kalmam1§sa, suret 
yahut l:izet asil yerine gegeceginden bunlarda yap1lan tahrifat 

yukar1da inceledigimiz ti sah te ve yan1l tic1 vesika dtizenlemek" 

fiilini te§kil edecektir.(66) 

Bu su~un uygularnada rastlanan en tipik Hrnegi, al1c1ya 

verilen fa tura asli.ndan farkl1 bir suret rneydana getirip, bu 

suretteki kay1tlar1 deftere gec;irmektir.(67) 

Son olarak, bu fiil ac;1s1ndan da "kullanma ti 
asl1na ayk1r1 olarak vesika veya sur~tin 

yeterlidir. Ancak bu belge de kullan1lmad1kc;a, 
meydana gelmeyeceginden, vesika kullan1lmad1g1 
te§ebbtis derecesinde kalacaktir.(68) 

11art olmay1p, 
dtizenlenmesi 

vergi ziya1 da 
takdirde f iil 

(65) ERMAN, Sahtekarl1k Suc;lar1, s.492-495 ER.MAN, Vergi Suc;lar1, s.56 
(66) ERMAN, Vergi Su~lar1, s.56 KOCAHANoCLu, ihtilaflar Sistemi, s.175 

ERMAN, Hileli Vergi Suc;lar1 Haklunda Baz1 Dti§tinceler, s.63 
(67) Bu durumda, ytikUmlU fatura cildinden bir as1l, bir suret olmak tizere iki 

yaprak koparmakta, aras1na karbon kag1d1 koyarak i§lemin gerc;ek durumunu 
yans1tan sati§ faturas1n1 daktiloda yazarak, asl1n1 mal1 alana vermekte, 
kendine kalan aslina uygun suretini ise muhasebe kay1tlar1nda kullanma
makta, bunun yerine gene daktiloda ikinci bir i§lem ile as1l suretten 
miktar ve muhteva ytintinden degi§ik ikinci bir suret c;1karmaktad1r. Muha
sebe kayitlar1na intikal ettirilen fatura ise, faturan1n asl1ndan da, 
suretinden de degi§ik olan bu ikinci surettir. (KOCAHANoGW, Kurtulma 
Yollari,s.304, KOCAHANoGLU,Ihtilaflar Sistemi,s.176, YUCEL, a.g.e.,s.287) 

(68) ERMAN, Vergi Su~lar1, s.56 YUCEL, a.g.e.,s.288 
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cc. Tahrif Edilmi§ Vesikalarla Asillarina Uygun Olmayan 
Vesika ve Suretleri Kullanmak : 

IT<;tinci.i bentte 

U<;tincti bir fiil de, 
olmayarak tanzim 

ka<;ak<;1l1k sugunun i§lenmesini saglayan 

tahrif edilmi§ vesikalarla as1llar1na uygun 

edilmi§ vesika ve suretleri bilerek 

kullanmakt1r. Bu fiil yukar1da ac;1klanan ayn1 bentteki diger iki 
sue; unsurunun tamamlay1c1s1 niteliginde olup, bu vesika ve 
suretlerin ba§kalar1 tarafindan bilerek kullan1lmas1 halinde 

ayrica sug te§kil etmektedir. Bununla yasakoyucu tanzim ve 

tahrif edenlerden ba§kalar1n1n da vergi ziya1na sebep olmalar1n1 
onlemek amac1n1 gtitmti§ttir.(69) 

Burada da ( 2. benddeki sahte ve yan1lt1c1 belgeyi 

kullanmak fiilindeki gibi), belgeyi kullanan1n, bunu sahte 

olarak dtizenleyen veya tahrif eden ki§iden f arkl1 bir ki§i 
olmas1 gerekir. Aksi halde, bir kimse asl1na ayk1r1 olarak 

diizenledigi sure ti veya tahrif et tigi bir vesikay1 kullanacak 
olursa, "kullanma" fiilinden degil, yukar1da ac;1klanan ayn1 
bentteki diger iki fiili i§lemi§ olur.(70) 

"Kullanmadan" maksat ise yukar1da da ag1kland1g1 gibi (71), 

vesikan1n gayesine uygun bir §ekilde istimalinden ibarettir. 

Yani, bir kimse vergi kag1rmak maksad1yla degil de, bankadan 

kredi almak maksad1yla tahrif edilmi§ vesikay1 kullansa bu 

hileli ka<;akg1l1k sugunu te§kil etmeyecek, olsa olsa ozel 

evrakta sahtekarl1k veya doland1r1c1l1k suguna cevaz 
verecektir. 

(69) TOSUN, a.g.e.,s.74 KCX:::AHAN~U, Kurtulma Yollar1, s.304 
(70) ERMAN, Hileli Vergi Suc;lari Ha~nda Baz1 Dti§Unceler, s.63 

ER.MAN, Vergi Suglar1, s.56 ERKINER, a.g.m.,s.242 
( 71) Bkz • yukar1da s • 81-83 
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Yukar1da a<;1klandig1 gibi, as1llar1na ayk1r1 olarak dtizenlenmi§ 

vesika, bir bak1ma sahte ve yan1lt1c1 vesika oldugu 1<;1n, 

bunlar1n bilerek kullan1lmas1 ti<;tincti bent te belirtilmemi§ bile 

olsa, zaten ikinci bende gore su<; say1l1yor ve cezaland1r1l1-

yordu. Ancak, as1llar1na uygun olmayan suretlerin bilerek 
kullan1lmas1 ikinci bende gore su<; say1lmad1g1 1<;1n burada 
ayr1ca dtizenlenmesi, bu konudaki bo§lugu doldurmu§tur. 

d) VERGi KANUNLARINA GORE TUTULMASI MECBUR:t OLAN DEFTER 
KAYITLARINI TAHRIF ETMEK VEYA BU DEFTERLERDE MEVHUM 
ADLARA HESAP At;MAK VEYAHUT HER TtiRLti HESAP VE MUHASEBE 
HiLELERi YAPMAK : 

V.U.K. 344.md.sinin 4. bendinde defterler ilzerinde 

yap1lmas1 olas1 hileli hareketler dtizenlenmi§ olup, yasakoyucu 

bir onceki bentte dtizenlenen vesikalar Uzerinde ger<;ekle§tirilen 
hareketlere benzer bir §ekilde fakat, kanuni defterler tizerinde 
vergi ziya1na yonelik birbirinden bag1ms1z hareketleri su~ 

olarak dtizenlemi§tir. Bu hareketleri de ti<; grupta toplamak 
mtimktindtir; 

aa. Defter Kay1tlar1n1 Tahrif Etmek : 

Vergi ytiktimltilerinin tutmak zorunda olduklar1 defterler 

V.U.K.nun 215-219.md.lerinde ''kay1t nizam1" ba11l1g1 altinda 

dtizenlenmi§ ve bu defterlere kay1t usulleri gosterilmi§tir. 

Hareketin su~ te§kil edebilmesi i<;in oncelikle tahrifat1n 

"vergi kanunlar1na gore tutulmas1 zorunlu olan" defterler 
Uzerinde yap1lmas1 gerekmektedir.(72) 

(72) Vergi kanunlar1na gore tutulmas1 zorunlu defterleri daha once 
inceledigimizden burada ayr1ca bunlara deginmeyecegiz. Bu hususta bkz. 
yukarida s. 67-69 
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Tutulmas1 zorunlu olan bu defterler tizerinde yap1lacak 
olan yanl1§lar muhasebe kurallarina gtlre dtizeltilir ki bu 

dtizeltme ikinci bir ters kay1t §eklinde olmal1, yani hatal1 yer 

c;izilerek tisttine veya yan1na dogrusu yaz1lmal1d1r.(73) 
Bu i ti bar la, "tahrifa t tan" maksa t, deftere gec;irilmi§ bir 

kayit Uzerinde, ister ilave, is terse eksiltme §eklinde olsun, 
ger~ege uymayan degi§iklikler yapmakt1r. Dolay1siyle, esasta 
ha tali olarak dti§tilmti§ bir kay1 t, sonradan silinmek, kazinmak 
veya ilaveler yap1lmak suretiyle, gerc;ege uygun bir hale 

getirilmi§se, tahriften bahsedilemez. Hatta bu dtizeltmeler, 

V.U.K. 'nun ~ng~rdtigti ustillere uygun bir §ekilde yap1lmam1§ 

olsalar bile, tahrifat1n bulundugu kabul edilemez ve sadece 

V.U.K.nun 352. md.si geregince "birinci derece usulstizltik" 
cezas1n1 gerektirirler. Zira kanunun bu §ekildeki dtizenlemesi, bu 

c;e§it i§lemleri dikkatsizlik, unutkanl1k veya bilgisizlik 

ytiztinden yap1lm1§ olarak kabul etmesindendir. Bu sebeple, 
hatalarda kas1t unsuru bulunmayacag1 varsay1lm1§t1r. Zaten 
V.U.K.nun Vergi Hatalar1n1 Dtizeltilebilmesi hilktimlerini 

(md.116-126) ~ngtlrmesinin sebebi de budur.(74) 

Deftere gec;irilen kay1d1n ba§ tan i tibaren gerc;ege ayk1r1 

olmasi halinde hareket, bu fiili degil, a§ag1da inceleyecegimiz 

"hesap hileleri yapmak" fiilini olu§turur.(75) 

Zorunlu defterlerin hie; tutulmamas1 birinci derece 

usulstizltik cezas1n1n kesilmesini gerektiren bir fiildir. 

( 7 3) KOCAHANoGLU, .ihti JafJar S:istani,s.178 KOCAHANoGLU ,l<Urtulrra Yollan.,s 306 
(74) ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.57 HIZLI, a.g.e.,s.126 

KOCAHANoGLU, .ih.tilaflar S:istani,s.178 KOC.Al-IANoGLU ,l<Urtulna Yollan,s.306 ,307 
YARGICI, a.g.m.,s.71 

(75) Bkz. a§ag1da s. 93-96 
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Dolay1siyle, mevcut defterdeki kay1tlar1n tahrifi hileli vergi 

kac;akc;1l1g1 suc;unu olu:;i turur. Diger taraftan kanun tahrif a ti, 

yanl1zca defter kay1tlar1na inhisar ettirdigi 1c;1n, ornegin 

yevmiye defterindeki Noter tasdik tarih ve numaras1n1n tahrif 

edilmesi kac;akc;1l1k suc;unu doguracak bir hareket olu§turmaz. 

Kanunen tutulmas1 mecburi olmayan defterlerdeki tahrifler de, 

vergi ziya1na sebep olamayacag1ndan madde kapsam1 d1§1ndad1r. 

Zira bu durumda da vergi ziya1 olu§mad1kc;a fiilin cezaland1r1-

lamayacag1 muhakkakt1r. ( 76), ( 77). 

bb. Mevhwn Adlara Hesap A~mak 

"Mevhum" kavraminI,, gerc;ekte bulunmayan, olmayan, uydurma 

§eklinde deyimlemek mtimkUndUr. Kanunda "mevhum adlara hesap 

ac;mak" olarak yer alan bu fiil, gerc;ekte var olmayan kimseler 

adina hesap ac;mak, aslinda var olmayan kimseleri alacakli veya 

borc;lu gostermek, onlara mal sat1lm1§ veya onlardan mal al1nm1§ 

gibi gerc;ek d1111 i§lemler yapmak, defterlere bu ttir kay1tlar1 

dti:;imek 11eklinde gortinlir. Ayrica, ad1na hesap ac;1lan kimsenin 

ger<;ekten mevcut olmamas1 da 11art de~ildir; mevcut bir ki§i 

adina ac;1lan hesap da, 11ayet bu ki§i boyle bir hesab1n 

ac;1lmas1n1 gerektirecek ticari bir ili§ki ic;erisinde 

bulunmamakta ise, mevhum ada ac;1lm1§ bir hesap say1l1r.(78) 

Bu fiil ikinci bent te belirtilen sahte vesika dtizenleme 

hareketine benzeyen defter ve belgeler tizerinde yap1lm1§ bir 

(76) ERMAN, Vergi Suc;lari,s.57 KOCAHANoCLU, ihtilaflar Sistemi,s.178,179 
KOCAHANoCLU, Kurtu.lJna Yollari,s.307 MUTLUER, a.g.e.,s.161 
TOSUN, a.g.e.,s.74 

(77) Bu fiil hakkindaki diger hususlari "vesikalarin tahrifi" konusunda 
inceledigimizden burada tekrar etmiyoruz. Bkz. yukar1da s. 84-86 
((8) ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.58 ERoCLU, a.g.e.,s.628 

KOCAHANoCLU,:thtilafla:i:' Sistemi,s.179 HIZLI, a.g.e.,s.126 
KOCAHANOOLU, KurtuJJna Yollari,s.307 TOSUN, a.g.e.,s.75 WCEL,a.g.e,s.200 
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"rnuhasebe hilesidir". Birincisinde, bir olayla ve gerc;ekle 
hi<;bir ilgisi olrnayan bir vesika dtizenlenrni§ken, burada da gene 

uydurrna bir ki§i adina defterlerde hesap ac;1lrn11 ve kay1t 

dtitlilmti§tilr.(79) 

Doktrinde, mevhurn adlara hesap ac;ma fiilinin, kanunda ayr1ca 

muhasebe ve he sap hileleri dtizenlendiginden, ayr1 bir hareket 

unsuru te§kil etmeyecegi ve fuzuli olarak bent kapsarninda oldugu 

kan1s1 fikirbirligiyle kabul edilmektedir.(80) 

Son olarak, bu su<;un olutabilmesi i<;in, mevhum ada olan 
hesaplarin, vergi kanunlar1na gtlre tutulmas1 gereken defterlerde 

ac;1lmas1 gerekir. Bu i ti bar la baf}ka bir deftere dti~tirtilen bu 
nevi bir hesabin stlztiedilen suc;u olu1turmayacag1 tabiidir.(81) 

cc. Hesap ve Muhasebe Hileleri Yapmak : 

V.U.K. 'na gore, kas1tl1 olarak yap1lan ve vergi ziya1 

sonucunu doguran her ttirlti muhasebe ve hesap hilesi, 

hileli ka<;akc;1l1k suc;u i<;in bir hareket unsuru te§kil eder. 

Yasakoyucu, muhasebe hilelerinin nelet oldugunu sayarak 

belirtmedigi gibi, bir tan1ma da yer vermemi§tir. ~Unkti <;e§itli 

nedenlerle ve ozellikle vergi matrah1n1 daha az gosterrnek i<;in 

yapilan bu ttir hileler o kadar <;ok ve <;e§i tlidir ki, bunlar1n 
hepsinin kanunda say1lmas1 zaten imkans1zd1r. Ote yandan insan 
zekas1n1n ve teknolojinin durrnadan geli§tigi gozontinde 

bulundurulursa boyle bir sayim ve . tan1m1n her halde c;ag1n 

gerisinde kalacag1 ortadir.(82). Ornegin, gtintimtizde bilgisayar 

( 79) KOCAHANoGLU, Thti 1aflar Sistani.,s.179 KOCAHANOCLU, Kurtulma Yollar1, 307 
(80) ER.MAN, Hileli Vergi Suc;lar1 Hakkinda Baz1 Dti§tinceler,s.64 

HIZLI, a.g.e.,s.126 TOSUN, a.g.e.,s.75 YUCEL, a.g.e.,s.288 
KOCAHANoGW ,ihtiJaflm:- SiBtani.,s.179 KOCAHANoGLU, ~ Yollan.,s • .DJ 

(81) EHMAN, Vergi Suc;lar1, s.58 
(82) KOCAHANoGW,:ihtilaflar Sistani,s.179 KOCAHANoCW, ~ Yollan.,s.308 

HIZLI, a.g.e.,s.126 
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destekli bir muhasebe sistemi etkinlik kazanmakta, bir <;ok 

i§letme muhasebe, bordro gibi i§lemleri bilgisayarlar arac1l1g1 

ile takip etmektedir. Durum boyle olunca, ozellikle defterlere 

kayd1 gereken hususlarin, bilgisayar ve buna bagli disket ve 

kasetlere de i§lenmesi sCSz konusu olur ki bcsylelikle birc;ok 
"vergi ma trah1n1n azalmas1n1" te§kil edecek dunmrun ortaya c;1kmas1 
mtimld.fndtir. Bu dun.un bu gtinkU yasal dUzenleme ic;inde ise sue; te§kil 
etmemektedir. Diger bir ifadeyle, yukarida ac;1klad1g1m1z 
"Defterlere kayd1 gereken hususlarin ba§ka defter ve kag1 tlara 
ge<;irilmesi" suc;u (83) olu~mayacakt1r. Bilgisayar, niteligi 

itibariyle ne defter, ne kag1t, ne de varakadir. BHyle olunca 

kayi tlarin ba§ka bir deft ere veya kagi tlara kaydedilmesi sHz 

konusu olmayacag1na gore, hareket vergi rnatrah1n1 azaltip, vergi 

ziyama yo1 a<;sa da, fiil sue; olu~turrnayacaktir. Bu sebeple yukar1da lusa 
olarak ifade etmeye c;al1§t1g1m1z gibi soztinti ettigimiz suc;un 

dtizenlendigi bend ve sair rnevzuat bu geli§imi de gozard1 
etmemelidir. 

Daha CSnce de belirtildigi gibi, defter· kay1tlar1nda, kasdi 

olmayarak yap1lan c;e§itli hatalarla, rnuhasebe ve hesap hileleri 

aras1nda bir yak1nl1k ve benzerlik vard1r. Bu yak1nl1g1n 
s1n1r1n1 ise "kasd unsuru" belirler. Herhangi bir §ekilde ve 

hatta vergi ziya1 yaratacak §ekilde yap1lan bir hatan1n, kanuna 

uygun bir §ekilde dzel tilmesi halinde hileden bahsedilemez. 0 

kadar ki, hata vergi ziya1 yaratsa ve dtizeltilmemi~ bile olsa, 
her hatal1 kayd1n muhasebe hilesi olarak nitelendirilmesi de 
dogru degildir. ~tinkti, btiyle durumlarda hileyi yapan1n kasd1n1n 

ispatlanmas1 gerekecektir. Diger bir ifadeyle, olayda kas1t 

( 83) SC>zti edilen su<; ve f ikrirniz i<;in bkz. yukar1da s. 7 4 ve dn. 3 3 
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unsuru mevcut ve vergi ziya1 da varsa, kay1 t ha talar1 art1k 

hileli vergi ka~ak~1l1g1 su~unun hareket unsurunu te§kil 

edecektir. !;Unkti, ha tada kusur ve ihmal s<:>z konusuyken, bir 

ctirtim olan hileli vergi ka~ak~1l1g1 su~unda kasd unsuru 
aranacakt1r. Kununun, kay1 t nizam1 htikUmlerine uymamay1 basi t 
bir usulstizltik, hileli hareketleri ise bir ctirtim niteliginde su~ 
saymas1n1n sebebi de budur. 

Bu ac;1klamalarla, muhasebe ve hesap hilelerini §U §ekilde 

tan1mlamak mtimktindtir;"~e§itli yolsuzluklar1 <:>rtbas etmek, vergi 

ma trah1n1 azal tmak amac1yla, defter kay1 tlar1 tizerinde yap1lan 

ve bu i§lemlerin ortaya ~ikar1lmas1n1 da zorla§t1r1c1, kamufle 

edici §ekildeki kas1tl1 ve hileli hareketler dir'; (84) 

Her ne kadar, uygulamada muhasebe tutma hususunda genel 

kural ve sistemler mevcutsa da, her muhasebecinin kendine ozgti 
bir defter tutma tarz1 oldugu muhakkakt1r. Bunun ise muhasebe 

hilesi olarak nitelendirmek mtimktin degildir. As1l nokta, 

defterlerde yaz1lan kay1tlar1n muhasebe kurallar1na ayk1r1 olup, 

ma trahin azal tilmas1d1r. Eger ortada bir ma tr ah azalmas1 
mevcutsa ve bu farkl1 tutulan kay1tlar durumu makul bir §ekilde 

a~1klayabiliyorsa hileden bahsedilmesine imkan yoktur.(85) 

Defter tizerindeki bu tip hilelerinin ortaya ~ikar1lmas1 

olduk~a zor ve hatta tesadtiffdir. Bu sebeple, vergi incelemesi 

yapmaya yetkili elemanlar1n en az hileyi yapanlar kadar bilgili 

ve deneyimli olmalar1 bir gerekliliktir. Hele, bir~ok muhasebe 

ve hesap hilesinin uygulamada git tik~e geli§tigi ve degi§tigi 

(84) KOCAHANOCLU, ihtilaflar Sistemi, s.180 
KOCAHANOCLU, Kurtulma. Yollar1, s.308 

HIZLI, a.g.e., s.127 
TOSUN, aGg.e.,s.75 

(85) ERMAN, Hileli Vergi Suc;lar1 Haklunda Baz1 DUE}Unceler, s.63,64 
ERMAN, Vergi Su~lar1, s.58 
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gtintimtizde c;ok c;e§itli hile kategorileri mevcuttur.(86),(87). 

Son olarak, bendde yer alan "he sap hileleri" ayni zamanda 

muhasebe hilesi say1lacag1ndan, tipk1 "mevhum adlara hesap ac;ma" 

fiili gibi, bu fiil dedogal olarak geni§ anlamda muhasebe hilesi 

kavram1na dahil olup, yasakoyucu burada da anlam1 peki§tirmeye 

c;al1§m1§t1r.(88) 

(86) Alman hesap uzmanlarindan Dr .ERNEST ve G.NIEDERMEYER, Die Hinterttiren 
der Buchhalttmg -Muhasebede Hileler- adl1 ( Frans1zcadan terctime, 
c;ev. Hasan Erdinc;, ist.,1949) eserlerinde birbirdinden farkl1 209 ttir 
hesap hilesinden bahsetmektedirler. ( YtlCEL, a.g.e.,s.288 1den naklen ) 

(87) Bunlar1 mahiyetlerine gl:Sre alt1 kategoride toplamak mUmkUndUr; 
1. Kasdi Hatalar: Bunlar1, matematik hatalar1, kay1t ve nakil hatalar1, 

unutma ve tekrarlama hatalar1 gibi hatalar §eklinde grupland1rmak 
mUmkUndtir. Bunlar asl1nda maddi yl:Snden ha ta olmakla beraber, manevi 
unsur yontinden hileye donli§lllli§ hareketlerdir. Ornegin, genel giderler 
hsab1Il1n bore; toplanu 10.000.TL. fazla yaz1larak, aksi tarafta da 
bor<;lular hesabimn alacak toplami bilerek degi§tirilirse, boylelikle 
i§letmenin ayru miktarda kar1 azalt1lnu.§, l:SbUr yanda ise alacak miktar1 
eksik gosterilmi§ olur. 
2. Kay1 t D1§1 Muameleler: Bunlar vesika kullarunadan veya gizlerunek 

suretiyle defterlere kay1t dlli}tilmeden yap1lan hilelerdir. Ornegin, 
bir ihracat firmas1nin, temsilcisi oldugu yabanc1 firmadan alacakl1 ol
dugu komisyon,iskonto tutar1ni TUrkiye 'ye transfer etmeden, di§ tilke 
banka hesab1na yat1rmas1. 
3. Uydurma Hesaplar: Bunlara tirnek olarak, aslen mevcut olmayan bir 

kimseye sat1§ gl:Ssterilmesi ve bir sUre sonra mezkur mli§terinin 
hesab1nin alacakland1r11mas1 ve ba§ka bir hesap borc;land1r1larak 
mli§terinin hesab1n1n kapat11mas1. 
4. Zamarundan l:Snce veya sonra kayit dti§Ulmesi: Bunlar, i§letmenin 

likiditesini fazla veya eksik gostermek i<;in yil sonunda yap1lan 
hilelerdir. 
5. Vesika Sahtekarl1g1: Bu hile daha c;ok md.344/2.bendi ilgilendirir. 
6. Bilanc;o Maskelemesi: Bu daha c;ok i§letmenin durumunu iyi veya kotti 

gostermek ic;in genellikle di§ar1ya kar§i yaptlan harekettir ki, vergi 
ziya1na sebeP. olrnad1k<;a hileli vergi suc;u say1lmaz. 
KOCAHANoGLU, Ihti1afJar Si.stani.,s.100,181 KOCAHANOGLU, furt:uJJTe. YolJari,s. 309 

(88) TOSUN, a.g.e.,s.75,76 
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e) VERGi KANUNLARINA GORE TUTULMASI MECBURi OLAN 
DEFTERLERiN SAHiFELERiNt YOK EDEREK YERLERtNE BA~KA 
YAPRAKLAR KOYMAK VEYA Hi<; YAPRAJ< KOYMAMAK : 

Bu hareket, V.U.K.'nun 344.md.sinin 5.bendinde tarif 
edilmi§ bulunmaktad1r. Vergi kanunlar1na gtire tutulmas1 mecburi 

defterlerden ne anla§1lmas1 gerektigi Uzerinde yukar1da 

durulmulmu§ bulunuldugundan (89), burada sadece hareket unsuru 

tizerinde durulacakt1r. 

Kisaca "defter sahifelerini yok etmek" §eklinde 

deyimleyebilece~imiz bu hareketin cezaland1r1labilmesi ic;in, 

defterin mevcudiyetine halel gelmeksizin, sadece yapraklar1n 

y1rt1l1p, defterden ayr1lmas1 ve yok edilmesi gerekir. Ba§ka bir 
ifade ile, yok etmek, mevcut defterdeki sayfan1n mevcudiyetine 
son vermek, onu defterden ay1r1p c;ikarmak ve ortadan kald1rmak, 
imha etmek demektir. 

Defter sahif esi hie; bir zaman okunamayacak §ekle sokulmu§sa, 

bu onun yok edilmesi degil, defter kay1tlar1n1 tahrif etmek olup, 

4. bende giren "defterlerin tahrifi" suc;unu. olu§turur. Bunun 

gibi, eger defterin btittin sayfalar1 kopar1l1p yok edilirse, 

art1k ortada defter diye bir §ey kalmayacagindan, faile a§agida 
inceleyecegimiz 6.bend tatbik edilecektir. 

Madde me tninden de anla§1lacag1 tizere burada da iki ayr1 
fiil bulunmas1na kar§in, defter sayfasi yok edildikten sonra, 
yerine ba§ka yaprak konmas1 veya konmamas1, fiilin sue; olma 
ozelligini degi§tirmemekte, diger bir ifadeyle, yok etmekle sue; 
mutlak olarak i§lenmi§ say1lmaktad1r.(90) 

(89) Bkz. yukar1da s. 
(90) ERMAN, Hileli Vergi Suc;lar1 Hakkinda Baz1 ~tinceler, s.64 

ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.59 ER.KiNER, 8'.g.m., s.243 
HIZLI, a.g.e. ,s.127 MUTUJER, a.g.e., s.167 
KOCAHANoCLU' :ihwaflar Si.st:ani,s.182 KOCAHAN<:X;w, Kurt:u1na Y.ollan,s. 310 ,311 
TOSUN, a.g.e.,s.76 V.U.K. ve izahlari,s.407 YUCEL,a.g.e.,s.289 
YARGICI, a.g.m.,s.72 
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Diger taraftan,sayfalar1n "kopar1lmas1" ile bunlar1n "yok 

edilmesi" kavramlar1 birbirinden farkl1d1r. Kanun, defterden 

kopar1lan, ayr1lan sayfalar1n yok edilmesinden bahsettigine 

gCSre, yalnizca sayfanin kopar1lm1~ olmas1 sue; te§kil etmez.(91). 
Bu itibarla fail, daha CSnce koparilan defter sayfas1n1, inceleme 
s1ras1nda ibraz ederse cezaland1r1lmas1na imkan yoktur. ~tinkti, 

her ne kadar sayfa yerinden kopar1lm1t;1sa da, imha edilmemi§, 
bilakis ibraz edilmi§ ve yok etme fiili de gerc;ekle§memi§tir. 

Bu sebeple, doktrinde hakl1 olarak vurguland1g1 gibi, 
madde metninde bir bo§luk scszkonusudur. Bu bo§lugun 
doldurulmamas1 halinde, ytiktimlti sayfay1 saklamakla ve ibraz1 

is tendiginde ortaya c;ikarmakla cezadan kurtulmakta, durum 

farkedilmemi§se,vergi ziyaindan kazanmi§ olmaktad1r. Gizleme ise, 

ne 4. bende, ne de 6. bent teki "defterlerin gizlenmesi" fiiline 

uygun olmadig1ndan, hareke t cezas1z kalacaktir. I§ te bu gi bi 
hareketlerin HnUne gec;ebilmek ic;in, hareketi "yok etmek" fiili 
Uzerine degil de, "defter sayfalarin1 defterden ay1rmak" fiili 
Uzerine ineya etmek gerekir. Bu ise, ya 6. bendde oldugu gibi 
"defter sayfalar1n1 yok etmek veya gizlemek" §eklinde sec;imlik 
hareketli bir sue; olarak, ya da sadece "defter sayfalar1n1 

defterden ay1rmak" fiili olarak dtizenlenmesi ile mtimktin 

olabilir fikrindeyiz.(92) 

( 91) Bu haliyle sue;, "birden fazla hareketli sue;" olarak dtizenlenmi§ oldugundan, 
suc;un tet;1ekkU1U i<;in tek bir · hareket ile yetinilmemi.§, birden fazla 
hareketinhepsinin yap11mas1 §art ko§ul.rnu§, bu sebeple de kopar1lma fiili 
ba§li ba§1na sue; te§kil etmeyecek duruma gelmi§tir. T1pki, CSzel evrakta 
sahtekarl1k suc;unda, dtizenlemenin yetµieyip, kullamlmas1nin da gerektigi 
gibi. bkz. DONMEZER/ERMAN,Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku,C.I,s.362 

(92) ER.MAN, Hileli Vergi Suc;lar1 Hakk1nda Baz1 DU~Unceler,s.64 
ER.MAN, Vergi Su~lari,s.59 ERK!NER, a.g.m.,s.243 
KOCAHANQQ,u, :i:hti.laflar S:i.stani.,s.183 KOCAHANOOW, ro..n:t:ulnB Yollan,s.311 
TOSUN, a.g.e. ,s. 76 
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f) VERGi KANUNLARINA GtiRE TUTULMASI VE MUHAFAZASI MECBURi 
OLAN DEFTER VE VESiKALARI YOK ETMEK VEYA GIZLEMEK : 

V.U.K. 344.md.sinin 6.bendinde dtizenlenen bu fiiller, bir 
tinceki bentten farkl1 olarak, defter sayfalar1nda degil 

defterlerin kendileri ve vesikalar Uzerinde i~lenir. Bunlar1n 

da tutulmas1 ve muhaf azas1 zorunlu defter ve vesikalar Uzerinde 

i§lenebilecegi kanundan a~1k~a anla§1lmaktad1r. 

Hileli Vergi Kac;akc;1l1g1 suc;unu olu§turan bu fiiller yok etme 

veya gizleme §eklinde i§lenebilirler; 

aa. Defter ve Vesikalari Yok Etmek : 

Kanun, gizlemeyi tan1mlad1g1 halde ( 93), yok etmeyi 

a~1klamam1§t1r. Ancak burada da, gizleme i~in aranan 
"mevcudiyeti sabit olma" keyfiyeti aranmak gerekir. Zira, mevcut 
olmayan bir defterin yok edilmesi de dti§Untilemez.(94) 

Oncelikle belirmek gerekir ki, bir defter veya vesikay1 

yoketmenin bu fiile cevaz verebilmesi ic;in, bunlar1 ibraz 

mecburiyetinin bulunmas1, ibraz mecburiyetinin bulunmas1 i~in de, 

defterin tutulmas1 ve muhafazas1n1n zorunlu olmas1, defteri 

muhafaza stiresinin ge9memi§ bulunmas1, ibraz1 talep eden 

kimsenin vergi incelemesine yetkili bir ki§i olmas1 gerekir.(95) 

(93) VUK.344.md.bend 6 1 da parantez i~i bir htikUmle gizleme §U §ekilde 
tanimlanmaktad1r: "mevcudiyetleri noterlik tasdik kay1tlar1 veya sair 
suretlerle sabit oldugu halde vergi incelemesine yetkili kimselere 
inceleme s1rasinda defter ve vesikalar1n ibraz edilmemesi gizleme 
demektir ". Ayr1ca bkz. a§ag1da s. 101 

( 94) KOCAHANOOLU, :ihtilaflar S:i.stan:i.,s.183 KOCAHANoGLU, furtuJnn Yollan,s.311,312 
(95) Defter ve vesikalar1n muhafaza edilme zorunluluklar1 VUK.253.md de 

dtizenlenmi§tir; "Bu kanuna gore defter tutmak mecburiyetinde olanlar, 
tuttuklar1 defterlerle Ui;Uncli kisl.111da yaz1l1 vesikalar1, ilgili 
bulunduklar1 y1l1 takibeden takvim y1l1ndan ba~layarak be§ y1l stire ile 
rrruhafaza etmeye mecburdurlar". · Ibraz zorunlulugu ise md.256'da dtizen
lenmi§tir; "Ge~en maddelerde yaz1l1 ger<;ek ve ttizel ki§iler bu kisim 
geregince muhafaza ettikleri her ttirlU defter, vesika ve karneleri 
rrruhafaza sUresi i<;inde yetkili makam ve memurlar1n talebi Uzerine ibraz 
ve inceleme i<;in arz etmeye mecburdurlar". 
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Bu §artlar bulunmad1k~a defteri yok etmek hileli ka~ak~1l1k su~u 

say1lmaz. Bir defterin daha uzun sure ile muhafazas1n1 ba§ka bir 

kanun, mesela T.T.K. emretmi§ olsa da V.U.K.'nundaki stire esas 

al1n1r.(96) 

Ttim bunlardan ba§ka, bu bentteki fi:i.lin su~ te§kil 

edebilmesi i~in, evvelce meydana getirilmi§ olan defter ve 

vesikalar1n, yUktimlUntin kas1tl1 bir hareketi neticesinde yok 

edilmeleri gerekir. Mticbir sebep veya kaza ve hatta taksirli bir 

surette defterleri ve vesikalar1 kaybetmi§se fiil yine su~ 

te§kil etmez. Kanunun burada arad1g1 'yok olma' fiili degil, fail 

taraf1ndan bizzat yolsuzlugunu gizlemek i~in kas1tl1 olarak 

uygulad1g1 "yok e tme" fiilidir. Madden in bu hali, her ne kadar 

uygulamada defterlerin sair §ekilde yokoldugundan bahisle 

(~rnegin,muhasebecisinin defteri kaybettigi •.. ) bir takim 

iddialarla. kar1j1la1j1lmaktaysa da bu konuda objektif bir 

sorumluluk yoluna gidilmemeli, yani, aksi isbatlanana kadar 

kasdin var olmad1g1 dti~tinUlmelidir.Zira ceza hukukunun bu 

husustaki prensipleri de bu yondedir.(97) 

Yok etmek, defter veya vesikan1n, yak1lmas1, y1rt1lmas1, 

suya at1lmas1 gibi hareketlerle mevcudiyetine son verilmesidir. 

Defter veya vesika tizerinde bu hareketler yap1lmay1p da, 

bunlar1n tamamiyle okunamayacak hale getirilmesinde, doktrinde 

bir gorti§e gore (98), art1k defter ve vesikadan bahsedileme

yeceginden "yok etme" fiili i§lendigi, oysa "tahrif" halinde ise, 

var olan bir defter veya vesikanin baz1 yerlerin bozulmu§ 

olmas1 gerektigi savunulmaktad1r. Bizim de kat1ld1g1m1z diger 

(96) ERMAN, Vergi Su~lar1,s.60 
.ERMAN, Hileli Vergi Su~lar1 Haklo.nda Baz1 DU§tinceler,s.65 

(97) ERMAN, Vergi Su~lari,s.60 KOCAHANoCLu, ihtilaflar Sistemi,s.184 
KOCAHANoGLU, Kurtulma Yollari,s.312 

(98) TOSUN, a.g.e.,s.77 
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gHrU§e gHre (99), defter ve vesikalar, okunmayacak kadar tahrif 

edilmi§ olsalar bile, mevcudiyetlerini sUrdtirdUklerinden ibraz1 

istendiginde bu halde dahi ibraz edildiklerinden fiil "tahrifat" 

kapsam1na girecektir. Kanun da, bunlar1n tamamen veya kismen 

tahrif edilmeleri aras1nda bir f ark gozetmediginden bu gortii;iti 

savunmak daha dogru olur. Ancak, her iki gHrti§ de §U konuda 

uzla§maktad1r; "bu durumun bir pratik faydas1 yoktur, zira her 

iki fiil de ayn1 §ekilde cezaland1r1lmaktad1r. 11 

bb. Defter ve Vesikalar1 Gizlemek 

V.U.K.'nun 2365 s.k.'nun 68.md.si ile degi§ik 334.md.nin 6. 

bendinde, ''gizleme" fiilinin tan1m1 yap1lm1§ bulunmaktad1r. Buna 

gore; "Mevcudiyetleri noterlik tasdik kay1tlar1 veya sair 

suretlerle sabit oldugu halde vergi incelemesine yetkili 

kimselere inceleme s1ras1nda defter ve vesikalar1n ibraz 

edilmemesi gizleme demektir." 

Defter ve vesikalarin gizlenmesi fiilinin, hileli vergi 

ka~ak~1l1g1 su~unu olu§turmas1 i~in §U ti¥ unsurun bulunmas1 

gerekir: 

- Defter ve belgeler vergi incelemesine yetkili inceleme 

elemanlar1 tarafindan istenmi§ olmal1d1r. V.U.K. md.135' e gHre, 

inceleme yapmaya yetkili olanlar, hesap uzmanlar1, hesap uzman 

yard1mc1lar1, ilin en btiytik mal memuru, kontrol memurlar1 veya 

vergi dairesi mtidUrleridir. Md.ye 24.3.1988-3418/31 .md. ile 

yap1lan ilave ile de, Maliye mtifetti§leri, Maliye rntifetti~ 

muavinleri, Gelirler kontroltirleri ve Stajyer Gelirler 

kontrolHrlerne de bu yetki verilmi§tir. Bu say1lanlar d1i;i1ndaki 

(99) ERMAN, Vergi Su<;lari,s.60 KOCAHANoCLU, ihtilaflar Sistemi,s.184 
KOCAHANOCW, KurtuJma Yollari,s.312 
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vergi memurlar1 taraf1ndan ytiktimltintin defter ve vesikalar1 
istenilmesi durumunda sue; olu§mayacaktir. Vergi incelemesinden 
maksat ise, odenmesi gereken vergilerin dogrulugunu ara§tirmak, 
tesbit etmek ve saglamaktir.(V.U.K.md.134). 

Vergi inceleme elemanlar1n1n V.U.K. md.14 geregince 

ytiktimltiye 15 gtinden az olrnarnak Uzere bir stire tan1rnas1 ve bunu 

ytiktirnltiye teblig etmesi gereklidir.(100). Ayr1ca vergi incernlerne 

elernan1 ytiktirnltiden sadece saklarna zorunlulugu bulundugu sti_reye 

ili§kin defterlerin ibraz1n1 isteyebilir. 
inceleme eleman1 tarafindan istendi~i anda defter ve 

vesikalar1n "varl1g1'' kan1tlanm1§ olrnal1d1r. 2365 s.k. dan ~nee, 
ytiktimlti taraf1ndan ibraz edilerneyen defterlerin y1l ba§inda 
noter tasdiklerinin yapt1r1lrnarn1§ olrnas1, bunlar1n istendigi 
anda varl1g1 konusunda yeterli say1lmamaktayd1. Degi§iklik 

sonras1, noter tasdik kay1tlar1, defterlerin varl1g1 konusunda 

"karine" say1ld1g1ndan. inceleme s1ras1nda defterin mevcut 

oldugunun isbatlanrnas1na gerek yoktur. Dernek ki sadece mticerret 

(soyut) olarak defterlerin ibraz edilmeme'si gizleme suc;unu 

rnevcut vermeyecektir.(lOl) 

(100) MUTLUER, a.g.e.,s.170,dn.132 de bu stirenin Maliye Bakanl1g1 taraf1ndan, 
tic; gUn olarak tesbit edildigini belirtrnektedir. Yargitay ise bu sUrenin 
onbe§ gtinden az olamayacag1m belirtmektedir: "213 s.k.nun 344/6 
rrrl.sinde gosterilen sm;, kanuni sUresi ic;inde defter ve belgelerin 
yyetkili menrurlara 'ibraz edilmemesi ile olu§acagindan ve sue; tarihinde 
mlikellefe tebligat1n yap1ld1g1 tarihten 15 gUn sonras1 olan 1.10.1988 
tarihinin oldugumm kabulti gerektiginden •.• " Y.9.CD. 10.4.1990, E: 1990 
/848, K:l990/1534 (GtiNDEL, a.g.e.,s.18) Ayr1ca Y.C.G.K. 21.3.1988, E: 
1988/9-64, K:l988/122 sayil1 kararinda Incelemenin ~ekli, stiresi ve 
tebliga tin yap1lmas1 hakla.nda kapsaml1 bir sonuca varmi§ tir. ( GUNDEL, 
a.g.e.,s.11,12,13) 
Ayrica bkz.V.U.K. Genel Tebligi,No:159 (11.12.1984-18f.0'2say:tlLR.G.) 

(101) ERMAN, Hileli Vergi Suc;lar1 Hakkinda Baz1 Dti§Unceler,s.65,66 
· ERMAN,Vergi Suc;lari,s.61 JilZLI,a.g.e.,s.128,129 ERKiNER,a.g.m.,s.245 

KOCAHANoCLU, ihtiJaflm- S:ist:ani.,s.1&.,185 KOCAHANoCLU, ro.n:t:uJnn Yollan.,s.312,313 
TOSUN, a.g.e.,s.77,78,79 YARGICI, a.g.m.,s.73 



-103-

2. NETiCE UNSURU 

Su~un unsurlar1n1n tamamlanabilmesi ve failin cezaland1r1-

labilmesi i<;in, su<;un tan1mland1g1 V.U.K.md.344'deki tipe uygun 

hareketlerin yap1lmas1 ile birlikte, bu hareketlerin neticesinin 

de ger~ekle§mesi gerekir. Yasakoyucunun, hileli vergi 

ka<;ak~1l1g1 su<;uhnda arad1g1 netice ise "vergi ziya1'' d1r. 

Doktrinde, vergi . ziya1n1n bir "kanuni unsur" deAtl , 

"cezalandirabilme §arti" oldugu savunulmaktadir.(102) 

Fikrimizce, vergi ziya1 bir cezaland1nna §art1 olmay1p, 

su<;un netice unsurunu meydana getiren bir kanuni unsurdur. Bu 

hususu,bu iki kavram aras1ndaki baz1 farklar1 a<;1klamakla ayd1n

latmak mtimktindtir: Oncelikle, kanunda yaz1l1 bir netice,ancak 

fail kusurlu oldugu takdirde kendisine ytiklenebiliyor ve bu 

takdide fail bu neticeden sorumlu tutulabiliyorsa, bir unsur sCiz 

konusudur. Buna kani1l1k failin sorumlu tutulabilmesi i~in o 

neticeye kusurlu bir hareketiyle sebebiyet vermesi gerekmemekte, 

yani fail neticeyi istemese veya ba§ka tUrden bir kusurla 

(mesala taksirle), ayn1 neticenin meydana gelmesine etkili 

olmasa dahi cezalandirilmakta ise, bir cezalandirma §arti sCiz 

konusudur. Diger taraftan, cezalandirma §arti ger<;ekle§medik<;e, 

faile ceza verilmez ve bu §art1 ihtiva eden su<;larda te§ebbtis 

mtimktin degildir. Oysa unsurun ger<;ekle§memesi halinde faile 

te§ebbtisten dolay1 ceza vermek imkani mevcuttur.(103) 

Vergi ziya1n1n su<; olabilmesi i<;in, kasdin aranmas1 ve 

SU<;a te§ebbtisiln mlimktin olmas1 (ayr1 md.de dtizenlenmi§ olsa da) 

gerekleriyle, vergi ziya1n1n su<;un unusuru oldugu kabul 

edilmelidir. 

(102) Bu goril§te, ERKiNER, a.g.m.,s.251,252 TOSUN, a.g.e.,s.86 
(103) DONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.I,s.303-308 
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V.U.K.'nun 344. md.si -ilk alt1 bendi hileli vergi 

kac;akc;1l1g1 suc;u te§kil eden- kac;akc;1l1k fiillerinin "Vergi 

Ziyaina" sebebiyet vermi§ olmalar1n1 suc;un tamam olmas1 ic;in 

aramaktad1r. Ancak, yasakoyucu neticenin tamamlanmami§ olmas1 

halinde bile, baz1 fiillerin i§lenmesini ayr1 bir dtizenleme ile 

ele alm1§ ve "Kac;akc;1l1Aa te§ebbtis" kenar ba§l1A1 alt1nda 

incelemi~tir. Di~er bir ifadeyle, vergi ziya1 gerc;ekle§tigi 

takdirde 359. md.deki ceza verilecek, aksi takdirde fiil 

te~ebbtis derecesinde kalm1~ say1larak, 360. md.deki daha hafif 

ceza uygulanacakt1r. 

a) VERGi Z:i:YAI : 

Hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;unun tamamlanmi§ olmas1 1c;1n 

gerc;ekle§mesi gereken vergi ziya1n1 V.U.K.'nu md.341 §U §ekilde 

tarif etmektedir: 

"Vergi ziya1, mtikellefin veya sorumlunun vergilendirme ile 

ilgili tldevlerini zamaninda yerine getirmemesi veya eksik 

yerine getirmesi ytiztinden verginin zaman1nda tahakkuk 

ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade 

eder. 

~ahs1, medeni haller veya aile durumu hakk1nda gerc;ege 

ayk1r1 beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan 

tahakkuk ettirilmesine veya haksiz yere geri verilmesine 

sebebiyet vermek de vergi ziya1 htikmtindedir. 

Yukar1daki f ikralarda yaz1l1 hallerde verginin sonradan 

tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanmas1 veyahut haks1z 

iadenin geri al1nmas1 ceza uygulamas1na m~ni te~kil etmez." 
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Maddeden de anla§1lacag1 tizere, vergi ziya1 iki §ekilde 

ger~ekle§ebilmektedir; Fail, ya 344. md.nin 1-6 bentlerinde 

dtizenlenen hareketlerden birini yapt1g1 i~in verginin zamaninda 

tahakkuk ettirilmemesini veya noksan tahakkuk ettirilmesini 
saglar veya vergi tam olarak ve zaman1nda tahakkuk ettirilmi§ 
olduktan sonra, yalan beyanlar ve sair suretlerle bunun bir 
kism1n1 geri almaya muvaffak olur; 

aa. Verginin Zamaninda Tahakkuk Ettirilmemesi veya Eksik 
Tahakkuk Ettirilmesi : 

ne §ekilde ve ne zaman V.U.K. kapsam1ndaki 

tahakkuk ettirilecegi, 

vergilerin 

bu kanunun "Vergi Alacag1n1n Tayini" 

ba11l1kl1, birinci ki tab1n1n , dordtincli boltimtinde 
a~1klanm1§t1r.(V.U.K. 19,vd.) • (104). 

Vergi ziyai, verginin tahakkukundan onceki safha ile 
ilgilidir. Tahakkuk etmi§ olan bir verginin mtikellef veya 
sorumlusu taraf1ndan stiresinde odenmemi§ olmas1 vergi ziya1 
say1lmaz. Bu halde tahakkuk eden vergi gecikme zammi uygulanarak 
tahsil edilebilir. Ba§ka bir ifadeyle, kanun burada, verginin 

tahsil edilmemesini degil, noksansiz ve zamaninda tahakkuk 

ettirilmesini aramaktadir.(105) 

(104) Kanunun bu boltimtinde vergiyi doguran olay, tarh, teblig, tahakkuk ve 
tahsili kavramlar1 tanimlannu§tir: 
md.22'ye gtlre, "Verginin tahakkuku, tarh ve teblig edilen bir verginin 
Od.erunesi gereken bir safhaya gelmesidir." 
Verginin tarhi ise md.20'ye gore," vergi alacag1n1n kanunlar1nda 
gosterilen matrah ve nispetler Uzerinden vergi dairesi tarafindan 
hesaplanarak bu alacag1 miktar itibariyle tesbit eden idari 
muameledir. " 
Teblig ise 21. md.ye gore, "vergilendirrneyi ilgilendiren ve hliktim ifade 
eden hususlar1n yetkili makamlar taraf 1ndan mUkellef e veya ceza 
sorumlusuna yaz1 ile bildirilmesidir." 

(105) ERM.AN, Vergi Su~lar1, s.62 JilZLI, a.g.e.,s.78,79 
28.2.1985 tarih,2101107-1039/14381 sayil1 Maliye ve GtimrUk Bakanl1g1 
nruktezasi. Bkz. KIZILOT, Vergi Sorunlariyla ilgili Dani~tay Kararlar1 ve 
MJktezalar, (1984-1989), Sava~ Yay1nlar1, Hassoy Mat., Ank.,1989, s.899 
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Bir verginin tahakkukunun geciktirilmesi asl1nda vergi 
idaresi ac;1s1ndan kendiliginden bir vergi ziya1 dogurmaz. Ancak 

vergi alacag1n1n uzun zaman ask1da kalmasi verginin tahsilinin 

gecikmesine ve vergi alacag1n1n tehlikeye girmesine yol 

ac;abilecektir. Bu nedenle, yasakoyucu, devlet alacag1n1 

gtivenceye al1nmas1n1 saglamak 1c;1n tahakkukun gecikmesini de 
vergi ziyai htikmtinde saymi~tir.(106) 

Verginin zamaninda tahakkuk et tirilmemesi, her bir vergi 
ttirti ic;in kanunda gtlsterilen stireler i~erisinde, tahakkuk i~in 

gerekli i§lemlerin yapt1r1lmamas1n1 ifade eder. Ornegin, Gelir 

vergisi beyannamesini Mart ay1 ic;inde vermeyen mlikellef, bu 

vergiyi zaman1nda tahakkuk ettirmemi§ olur. Bunun gibi beyanname 

tizerine tarh ve tahakkuk et tirilen vergilerde, beyyaname 

stiresinde 

idaresince 

verilmedigi 

yap1labilmesi 

takdirde tahakkuk 

ic;in kanunda ek 

i§leminin 

stire kabul 

vergi 

edilmi§ 

olup, bu stireye "beyanname bekleme stiresi" denir ve bu stire on 
be§ gilndtir.(V.U.K.md.362). Bundan sonraki tahakkuk, gecikmi~ 

tahakkuk say1lacakt1r. 
Verginin eksik tahakkuk ettirilmesi halinde ise, vergi 

ziya1 fiilen gerc;ekle§mi§tir. Yani, eksik tahakkuk dogrudan 
dogruya dti§tik beyanla ilgili olup, mtikellef gerc;ek kazanc1n1 

beyan edecek yerde, daha az beyanda bulunmu§ ve btlylece vergi 

kac;akc;1l1g1 yapm1§t1r. Bu gibi durumlarda vergi ziya1 apac;1k 

ortadadir.(107) 

(106) YU'CEL, a.g.e.,s.120,173 HIZLI, a.g.e.,s79 
(107) ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.62 HIZLI, a.g.e.,s.79 

EDiZDOCAN, a.g.e.,s.124 MUTLUER, a.g.e.,s.121 
KOCAHANOCLU, .ihti..1aflar Si.stani.,s.65,66 KOCAHAN0CLU, Kurtulna Yollan.,s.111,112 
TEKELi, Vergi Hukukuna Giri§, Sermet Mat., ist.,1961, s.137,138 
ERoGLU, a.g.e.,s.599 OZBALCI, a.g.e.,s.754 YU'CEL, a.g.e.,s.170 
Koc;, Tahakkuk Gecikmesinden Dogan Vergi Ziyainin Belirlenmesi ve Ceza-

landirma, Vergi DUnyasi Dergisi, Sayi 109, Gtizlem Mat., ist., Eyltil 
1990, s.58, vd. 
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Ayr1ca yasakoyucu, vergi mtikellefi veya sorumlusunun baz1 

filleri i§lemesi halinde vergi ziya1n1n varl1g1n1 pe§inen 

varsaym1§t1r. V.U.K.341/2 md. uyarinca, §ahsi veya medeni veya 

aile durumu hakk1nda ger~ege ayk1r1 beyan1, verg1n1n eksik 

tahakkuk ettirilmesine sebep olacak niteliktedir. Bu hal, gelir 

vergisi uygulamas1 ile ilgili oldugundan ve gelir vergisinin 

stibjektif bir vergi olup, verginin hesab1nda bu bilgiler 

gl:izontinde bulunduruldugundan yasakoyucu bu hali de bir vergi 

ziya1 yaratan fiil olarak dtizenlemi§tir.Ornegin, ytiktimlti evli ve 

bir ~ocuklu oldugu halde, gelir verg1s1 beyannamesinde bir 

~ocugu oldugunu beyan ederek, verginin eksik tahakkuk etmesine 

sebebiyet vermektedir. Bunun gibi, ytiktimlti, y1l i~inde elde 

ettigi gelirlerden stopaj yolu ile kesilen vergilerin tutar1n1 

fazla gostermek suretiyle, vergisinin eksik tahakkukuna 

sebebiyet verebilmektedir.(108) 

bb. Verginin Haksiz Yere Geri Verilmesine Sebebiyet 
Verilmesi : 

V.U.K., ytiktimltintin, fazla odedigi verginin, yanl1§l1g1n 

sonradan anla§1lmas1 halinde, kendisine iadesine imkan 

tan1m1§t1r. Bu §ekilde fail, §ahsi, medeni veya aile durumu 

hakk1nda yalan beyanlarda bulunmak veya sair hileli yollarla 

kendisine iade edilmemesi gereken bir verginin, geri verilmesine 

sebebiyet verecek olursa, yine vergi ziya1 soz konusu olur. 

Ancak, bu halde vergi ziya1 odenmemiey bir verg1n1n geri 

verilmesi halinde ortaya ~ikacag1ndan, verginin sadece tahakkuk 

(108) ERMAN, Vergi Su~lari,s.62 HIZLI, a.g.e.,s.80 
OZBALCI, a.g.e.,s.755 ER.oCLU, a.g.e.,s.600 

KOCAHANoC';LU, Ihtilaflar Sistemi, s. 66 KOCAHANoCLU, :&n:t:uJrm Yallan,s.113 
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ettirilmi§ olmas1 yetirli olmay1p, tahsil edilmesi ve daha sonra 

ytiktimltiye geri verilmi§ bulunmas1 gerekir. Dolay1siyle, vergi 

maliye veznesinden c;1kmad1kc;a, vergi ziya1n1n bu §ekli soz 

konusu olmaz.(109) 

Qe§itli kanunlarda dtizenlenmi§ bulunan "vergi iadesi" 

mtiessesesi uygulamada oldukc;a tart1§1lm1§ ve 
iadeye sebep olunmas1n1n vergi ziya1 olup 
edilmeye c;al1§1lm1§t1r. 

haks1z yere bu 
olmad1g1 tesbit 

geeyitli mallar1n, ihracat 
yurda getirdigi doviz tizerinden 
iadesine tabi olmaktad1rlar. 

dolay1siyle ihracatc;1 firman1n 
belli bir oran dahilinde vergi 
Soz konusu ihracat1n beyan 

edilenden miktar ve nev'i itibariyle az olmas1 ve fiyatlar1n da 

normalin c;ok tisttinde tutulmas1 ise haks1z yere vergi iadesine 

yol ac;mi§ ve son zamanlarda oldukc;a s1k gortilmti§ olan hayali 

ihracat olaylar1na sebebiyet verilmi§tir. 

Gerc;ek d1§1 ihtacat ile haks1z yere vergi iadesinin 
al1nm1§ oldu~u hallerde uygulanacak mtieyyide 7/10624 say1l1 
Bakanlar Kurulu Karar1nda ac;1klanm1§t1r. Diger taraftan, 83/ 
7540 sayil1 Ba.kanlar Kurulu karar1n (Ihracat rejimi karar1) 18. md.si ile de 
ihracaatc;1lar1n hangi fiillerine, Hazine ve Di§ Ticaret MUste§arl1g1nca hangi 

mlieyyidelerin uygulanacag1 belirtilmi§tir. 
7 /10624 say1l1 karar1n 26. nrl..siyle ozetle ve sonuc; olarak, 

gereksiz olarak odenen vergi iadelerinin, A.A.T.H.K. olan 6183 

s. k. htiktimlerine gore tahsil olunacag1n1, ayri.ca" vergi 

mevzua tin1n" uygulanacag1n1 belirtmekle gereksiz ye re odemeye 

sebebiyet halinde V. U .K. 'nun uygulanacag1n1, dolay1s1yla bunun 

da md. 341 /2 §eklindeki vergi ziya1 oldugu sonucuna var1lm1§, 

(109) ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.63 ER~LU, a.g.e.,s.601,602 
KiTi~, Vergi fade Beyanlar1iu.n Cezaland1r1lmas1, Vergi DUnyas1 Dergisi, 

Say1 99, GOzlem Mat., ist., Kasim 1989, s.4 
OZBALCI, a.g.e., 755,756 
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bu suretle adeta sue; ihdas edilmi§tir.(110) 
tincelikle,vergi iadesi sistemi mevzuat1m1za girmeden once 

kaleme al1nan 341/2. md., mtikellefin "kendi" vergisini az 
odemesini veya tam tidedikten sonra bunun bir kism1n1 geri 
almas1n1 vergi ziya1 olarak tesbit etmi§tir. Ikinci olarak, sozti 
gec;en karara dayanak olan 261 s.k. da (111) belirtildigi gibi, 

ytiktimltiyti vergi ytiktinden kurtarmaya yonelik bir te§vik degildir. 

Oysa, ihracaat konusunda, hesap uzmanlar1 bunun bir te§vik 

oldugunu belirterek vergi ziya1 olmad1g1n1 kabul etmi§ 

olmaktad1rlar. tf1(j;Uncti olarak, vergi ziya1 344.md.deki "suc;un" 

bir unsuru oldugundan bu kavram1 . md. kapsam1 d1§1ndaki i§lemlere 
uygulamak Ceza hukukunda yasak olan "k1yasa" ba§vurulmas1 ve 
sonuc;ta yasall1k ilkesine ayk1r1l1k sonucuna gottirtir. DUrdiincU 
~larak, Bakanlar kurulu, her ne kadar vergi mevzuat1n1n 

uygulanacag1na karar vermi§se de, vergi mevzuat1 bunu sue; 
saymad1g1 cihetle, ylirlitme organ1n sue; ihdas etmesi gibi bir 

sonuc; ortaya c;ikar.(112) 

Ni tekim, kac;akc;1l1k cezas1n1n kesilmesi Uzerine, bu idari 

tasarrufun iptali amac1yla Vergi Mahkemelerine ac;1lan davalar 

tizerine bu mahkemeler, vergi iadesinin bir te§vik tedbiri olup, 

bir vergi olmad1g1 gerekc;esiyle gorevsizlik karari vermi§, Idare 

mahkemelerine gondermi§, sonuc; olarak Dan1§tay da bu gibi 
gorevsizlik kararlar1n1 onami§tir.(113) 

(110) Ayr1 bir inceleme konusu te§kil edebilecek bu hususa, ara§t1rmanu.z1 
daha fazla geni§litmemek maksad1yla ayr1nt1l1 bir §ekilde deginemiyoruz. 
Ba.kanlar Kurulu Karar1 ve daha fazla bilgi i<;in bkz. ERMAN, Vergi 
Srn;lari,s.63-69 ve C:Szellikle ERtiRETEN, ihracatta Vergi iadesi ve 
Hayali :ihracat niva:Ian., Gmfik S:lmtlar Mlt.,ist.1987, s.35-51 

(111) Bu kanun ve 933 s.k. ihrac; mallarma, di§ rekabette gli<; kazand1rmak 
amac1yla vergi ytikltrltin azalt11mas1ni amac;lamaktadir. 

(112) ER.MAN, Vergi Suc;lar1, s.68,69 ERtiRErEN, a.g.e.,s.48,49 
(ll3) Dni;;. 4.D. E;l978/279, K;l978/3398 say1l1 karar1 (ERLiRIITEN,a.g.e.,sJ.+9,50) 
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Uygulamada bir diger mesele, KDV. Beyanlarl.Illn cezalandir11rnasiyle 
ilgilidir. 3239 s.k. ile V.U.K.'nun 344. md.sine ve mtikerrer 347 
md.ye bir f1kra eklenerek, her iki md.de de " .•. tutar1nda 

verginin, haksiz yere iadesine sebep verilmesi ..• " §eklinde, 

344 md. a~1s1ndan (8.bend) ka~ak~1l1k, 347. md. a~1s1ndan ag1r 

kusur olarak ni telendirilmektedir. Doktrinde bu sonucun vergi 

iadesiyle ilgili dtizenlemenin, vergi beyaniyla ilgili 

dtizenlemenin, vergi beyan1yla ilgili ve ceza md.leri i~inde 

yap1lm1~ olmasindan kaynakland1g1 hakli olarak savunulmaktadir. 
Zira, vergi beyani ba§ka, vergi alacag1n1n beyan1 ba§ka 
kavramlardir. Birincisinde, beyan edilen vergi tarh ve tahakkuk 
ettirilir ve sonu~ta devlete bor~lan1l1r ve eksik yap1lmas1 
yap1lmas1 halinde vergi ziya1 olu§ur. Oysa vergi alacag1 beyan1 
vergi beyan1 olmayip, vergi ziya1 kapsam1na da giremez. Bu 

sebeple, "vergi iade Beyanlar1n1n" vergi 

cezaland1r1lmalar1 yanli§ bir uygulamadir.(114) 
cezalar1 ile 

Gortildtigti gibi vergi iadesi sistemi hentiz yerine oturmu§ 
' 

bir yapiya sahip bulunmamaktad1r. Bu sebeple, sozti edilen 
vergi iadesi kavram1 ayri bir boltimde dtizenlenip, 
cezaland1r1lmal1d1rlar. Zira bu kanun bo11lugu neticesinde, bu 
fiilerin cezaland1r1lmas1 V.U.K.'na gore mtimktin olamamakta, konu 
vergi ceza hukukunun d1§1na ta§maktadir.(115) 

(114) Bkz. Kiri~, a.g.m., s.3-8 

(115) Vergi iadesinin ne f}ekilde 
Vergi Su~lar1, s.69,dn.20 

cezalandir1lacag1 konustmda bkz. ERMAN, 
ERi.lRETEN, a.g.e.,s.52-69 
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b) TE~EBBUS : 

Yasakoyucu, hileli vergi kac;akc;1l1g1 su~unun tamamlanmam1§ 

oldugu durumlarda (vergi ziya1n1n meydana gelmemi§ olmas1) bile, 
baz1 fiillerin yap1lmas1n1 ayr1 bir dtizenleme ile ele alm1§ ve 

"kac;akc;1l1ga te§ebbUs" ba§l1g1 alt1nda ayr1ca incelemi§tir. 
V.U.K. md.358 hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;una te~ebblisli 

ayr1ca tarif etmek suretiyle, T.C.K. 'nundaki gene! te§ebbtis 

htiktimlerinden ayr1lm1§ bulunmaktad1r. Bu itibarla genel htiktimler, 

T.C.K. md.10 uyar1nca, kac;akc;1l1k suc;una te§ebbtise 

uygulanmayacakt1r. 

V.U.K'nunda, T.C.K.'nundaki dtizenlemeden farkl1 olarak, 
eksik ya da tam te§ebbtis ay1r1m1 yap1lmam1§, ayr1ca kanun, 344. 
md.de tan1mlanan fiiler d1§1ndaki baz1 fiillerin i§lenmesini de 
hileli kac;akc;1l1ga te§ebbtis olarak nitelendirmi§tir. 

Kanunun 3 58. md. sinde belirtilen fiilerin, gerc;ekten 344. 
md.deki suc;un te§ebbUs hali olup olmad1g1 tart1§1lm1§, bir 

gorti§e gore (116), ayri bir ba§lik alt1nda ,dtizenlenen suc;un, 
"hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;una'' te§ebbtis say1lamayacag1, zira, 

vergi ziyaina neden olmayan bir vergi su~unun dtizenlenerek, 

bunun daha az ceza ile cezaland1r1ld1g1 ileri stirtilmekte iken, 

ikinci bir gorti§ ise ( 117), md. 344/1-6 'daki unsurlar1n aynen 

358.md.de de arand1g1n1 ve kac;ak~1l1k suc;unun netice unsuru olan 
vergi ziya1n1n meydana gelmemesi nedeniyle failin te§ebbtis 
derecesinde kalan sue; tan cezaland1r1ld1g1n1 ileri 

stirmektedirler. 

(116) ERKiNER, a.g.m.,s.252-256 , TOSUN, a.g.e.,s.79-84 
Hatta bu hukuk~ular, neticeyi; vergi ziya1na sebebiyet veren ve vergi 
ziya1na sebebiyet vermeyen hileli vergi suc;u olarak iki ayr1 ba§l1k 
altinda incelemi§lerdir. ikinci hal ise 358.md.deki te§ebbtis halidir. 
Ayr1ca ayni gorti§te, HIZLI, a.g.e,s.132-136 KANEri, a.g.e.,s.213 

(117) ERMAN, TUrk Vergi Hukukunda Yer Alan Ceza Hukukuna Ait Prensipler, s.75 
MUTLUER, a.g.e.,s.181 YtiCEL, a.g.e.,s.301,302 
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Fikrimizce, md. 358, ceza hukukunun benimsedigi anlamda 

te§ebbtistin unsurlar1n1 btinyesinde toplam1§ degildir. Vergi ceza 

hukukunun kendine tlzgti bir yap1s1 bulundugundan a§ag1da da 

a<;1klanacag1 gibi, bu su<;un, ka<;ak<;1l1k su~unun te§ebbtis halinde 
kalm1§ §ekli olmad1g1n1 kabul etmekteyiz. Bu sebeple, bir sonuca 
varabilmek i<;in konuyu 344/1-6 md. fiilleriyle olu§an te~ebbtis 

su<;u ve 3 58 .md. de bulunan diger te§ebbtis fiileri tUrtinde iki 

ba§lik alt1nda incelemeyi uygun buluyoruz: 

aa. Hileli Vergi Ka~akc;1l1~1 Suc;unun Hareket Unsurunu 
Olu§turan Fiiller ile Kac;akc;1l1ga Te§ebbtis Suc;u : 

V.U.K. md.358, 344.md.nin 1-6 numaral1 bentlerinde s1ralanan 

fiillerin, hentiz vergi ziya1 dogmadan, "verginin tarh1 ic;in 
kanunda belirlenen stirenin girmesinden tlnce" tesbi t edilmesini 
ka<;ak<;1l1ga te§ebbtis olarak dtizenlemektedir. 

Maddede belirtilen hareket unaurunu te§kil eden fiilleri daha <:>nee 
incelemi§ bulundugumuzdan, burada sure §art1 tizerinde durmaya 

<;al1§acag1z; 
Verginin tarh1 i<;in kanunda belli edilen stirenin ne oldugu 

ve ne zaman bu slireye girilmi§ oldugu, soz konusu vergi ttirtinti 

dtizenleyen kanuna gore tesbit olunur. Bu stireye girilmi§se, 

vergi ziya1 da kendiliginden ger<;ekle§mi§ olacagindan, hileli 

vergi kac;ak<;1l1g1 su<;u da tamamlanmi§ olur. Bu stireye 

girilmezden tlnce 344. md.nin 1-6 bendlerinde yaz1l1 

hareketlerden biri yap1ld1g1 takdirde ise fiil te§ebbtis 
olarak nitelendirilir. 

tlrnegin, G.V.K. 'na gtsre, gelir vergisinde beyanname verme 
stiresi 1-31 Mart aras1 olup, beyan olunan matrah Uzerinden vergi 

tarh ve tahakkuk ettirilir. Buna gtlre, tarh sUresine 1 Mart'ta 

g1rilmi§ olacag1ndan, suc;un bu sUreye girmezden once, yani 9ubat 
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ay1n1n son gtintintin akl'}am1na kadar tesbi ti halinde te§ebbtis, 1 

Mart tarihiden itibaren tesbiti halinde ise tamamlanm1§ hileli 

kac;akc;1l1k suc;u olu§IDUfJ say1lacakt1r. Ancak, yine gelir 
vergisinde, beyanname verme stiresinin son gtintine kadar (31 Mart) 

beyanname verme §ans1na sahip olduguna gore ve bu sure zarf1nda 

ytikUmlU gelirini noksan beyan etmememek imkan1na sahip olduguna 

ve henUz beyanname vermemi§ ytiktimltintin ne suret te bir beyan 
vereceginin belirsiz olmasina gtire, doktrinde hakl1 olarak, 
sadece tarh sUresine girilmi§ bulunulmas1n1 degil, bu sUrenin 
gec;mi§ olmas1n1 aramak daha dogru olacakt1r. Bu itibarla 

beyanname verilmeden veya beyanname verme stiresi gec;meden once, 

bu fiiller tesbit edilirse, ~ac;akc;1l1ga te§ebbtis, beyanname 

verildikten veya stire gec;tikten sonra ayni fiillerin i§lendigi 

anla§1l1rsa hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;u olu§ffiU§ 

kabul edilmelidir.(118) 

Ancak, dikkat edilirse, fail burada suc;un hareket unsurunu 
gerc;ekle§tirmi§ ve fakat suc;un netice unsuru clan vergi ziyai 
unsuru, sozti edilen stire unsuru dahilinde kald1g1ndan, meydana 
gelmemi§tir.Netice itibariyle, 358.md.de sozU edilen suc;un 
olu§abilmesi i<;in sure bir unsurdur. Bu nedenle de, md.de 

dtizenlenen fiilin hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;unun te§ebbtis hali 

oldugu gorti§tine kat1lamamaktay1z. Ote yandan, yasakoyucu, T.C.K. 

nun 61,62. md.lerinde oldugu gibi, tamamlanm1§ bir suc;a te§ebbtis 

halinde belli oranda indirim yap1lmas1n1 ongormek yerine, V.U.K. 

md. 360' suc;un cezas1n1 ayr1ca ve daha az olarak tesbit etmi§tir. 

(118) ERMAN, Vergi Suc;lar1,s.l8 KOCAHAN~LU,Kurtulma Yollari,s.312 
KOCAHANoCLU,:i:htilaflar Sisterni,s.194 
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bb. Kac;akc;1l1ga TefJebbUs Cezas1 ile Cezaland1r1lan Diger 
Suc;lar : 

V.U.K.nun 358. md.sinde yer alan diger fiiler, 

belirtilen hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;u ile 

bulunmamakta ve yasakoyucu taraf1ndan kac;akc;1l1ga 

suc;u say1lmaktad1rlar·(ll9); 

md.344'de 

ilgileri 

te§ebbi.is 

Bunlardan birincisi, "bir hesap dijnemi ic;inde ayr1 
tarihlerde en az iki defa fatura, sevk irsaliyesi, gider 

pusulas1, mUstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, ta§ima 
irsaliyesi, yolcu listesi, gtinltik mti§teri listesi dtizenlememek" 

§eklindedir. Bu belgelerinin dtizenlenmemesinin sue; say1labilmesi 

ic;in, failin yapt1g1 ticari faaliyet dolay1s1yle bu belgeleri 

dtizenlemek mecburiyetinde olmas1, belgenin dtizenlenmedigi bir 

hesap dijnemi zarf1nda en az iki defa tesbit olunmal1 yani, en az 

iki def a, ayr1 tarihte dtizenlenen iki ayr1 tutanakla tesbi t 
olunmal1, her iki tesbi t de tarh sUresinin girmesinden once 
(yukarda savunulan fikre gtlre, sUrenin bitiminden ljnce ••• ) 
yap1lmal1d1r. Ayrica md.deki belgeler tahdidi' olarak say1lm1§t1& 

Bunlar1n ikincisi ise, "vesikas1z mal bulundurulmas1d1r". 

Bu halin de te§ebbtis olarak cezaland1r1labilmesi ic;in, tarh ic;in 

kanunda belli edilen stirenin girmesinden C:5nce tesbitine 

bagl1d1r. (120) 

(119) V.U.K. 3239 s.k. ile degi§tirilmeden once iki hal daha C:5ngortilmi.i§tti. 
Bunlar, servet beyannamesi vermemek ve vergi levhas1 asmamak idi. 
Ayr1ca, md.nin 2. bendi, 10.12.1988 tarihli RG. 'de yayimlanan 3505 
s.k.nun 34/a maddesiyle kald1r1lm1§t1r. Ancak kald1r1lm1§ bulunan bu 
fiiller (yazar kasaya ili§kin fiiller), 26.10.1988 tarihli 3482 s.k. 
ile 3100 s.k.na (KDV.MUkelleflerinin Odeme Kaydedici Cihazlari Kullan
malar1 Mecburiyeti Hakkindaki Kanun) eklenen mtikerrer 8. md. 
vas1tas1yla halen sue; say1~ktach.r. Bkz. a~a~1da s.117 

(120) Daha fazla bilgi ic;in bkz. GUNDEL, a.g.e.,s.25-53 
ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.18,19 KOCAHANoCLU, Kurtulma Yollari,s.320-327 
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Bunlar1n tic;tinctisti ise, md.358'in 3 numaral1 bendinde 
iki ayr1 te§ebbtis fiili §eklinde dtizenlenmi§tir. Bunlar, k1saca 
yoklama dtizenine ayk1r1l1k ve Belge dtizenine ayk1r1l1kt1r. 

V.U.K. md.127'ye gore, yoklamadan maksat, mtikellefleri ve 

mtikellefiyetle ilgili maddi olaylar1, kay1tlar1 ve mevzular1 

ara§t1rmak ve tesbit etmektir. md.358, verginin kontroltinti 

saglayan ve kac;akc;1l1g1 onleme bak1m1ndan on em ta§iyan 

yoklamayla ilgili olarak sadece nakil vas1talar1na ili§kin 

yoklamaya ayk1r1l1k hallerini te§ebbtis saymakta, diger alanlarda 

soz konusu olan yoklama dtizenine riayetsizligi kapsam1 d1§1nda 

b1rakmaktad1r. Md. ye gore, bir nakil vas1 tas1na durmas1 ic;in 
ozel i§aret verilmi§ olmas1na ragmen, vas1 tay1 durdurmamak da 

kac;akc;1l1ga te§ebbtis say1lmaktad1r. Ozel i§aretin verilmesi 

zorunlu olup, suc;un olu§mas1 ic;in stirtictintin kas1tl1 olarak 

durmamas1 gerekmektedir. Durduran kimsenin yetkili olmas1 ve 

yoklama yetkilerini gosteren kimligini gostermesi de 

§arttir.(121). Stirtictintin, yetkilinin s1fat1 hakk1nda, 

§tiphelenmesi veya bunu hakl1 gosterecek, zaman mekan gibi 

§artlar mevcut ise, hataya dti§mti§ say1l1r ve maddi bir ha ta 

olan bu durum esasl1 olarak, yani fail yan1lmam1§ olsa idi fiili 

i§lemeyecek ve sue; olu§mayacak idiyse , cezaland1r1lmas1 mtimktin 

olmaz.(122) 

(121) V.U.K.md.128'e gore yoklamaya yetkili olan §aluslar, vergi dairesi 
mlidtirleri, yoklama menrurlar1, yetkili makamlar taraf1ndan yoklama i§i 
ile gorevlendirilenler ve vergi incelemesine yetkili olanlard1r. 
md.129 ise bu ki§ilerin yoklama esnas1nda, yetkilerini gosteren 
fotografl1 bir resmi vesikay1 kendilerinden sorulmasa bile, 
gtlstereceklerini htikmetmektedir. 

(122) ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.72,73 
V.U.K. GENEL TEBLiCi, S1ra No:l68,31.12.1985 tarih ve 18975 say1l1 R.G. 
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358.md.nin atifta bulundugu mUkerrer 257 .md.deki yetkiye dayanilarak 
c;1kart1lan yHnetmelik geregince, belgelere ait dtizene ayk1r1 

davran1lmas1 da kac;akc;1l1ga tei:Jebbtis say1lm1§ tir. Md. 2 5 7, 

V.U.K.na gHre dtizenlenecek belgelerin bas1m ve dag1t1m 

dtizenlerinin bir yHnetmelikle belirlenecegini belirtmektedir. Bu 

suretle, belgelerin bas1lmas1 hususunda Maliye ve Gtimrtik 

Bakanl1g1 veya Defterdarliklarla anla§ma yapan matbaac1lar1n, 

mtikellefleri veya onlarla i§ yapanlar1 ya da yetkili denetim 
organlar1n1 yan1lt1c1 nitelikte 

sonra dag1tmalar1 veyahut da 
Bakanliga veya defterdarliga 

belge basmalar1 veya bast1ktan 

bast1klar1 belgeler hakkinda 
bilgi vermemeleri kac;akc;1l1ga 

te§ebbtis suc;unu olu§turur. Bu fiillerin cezaland1r1lmalar1n 

sebebi, kanuna ayk1r1 belgelerin kullan1lmas1 ve gelirin 

saklanmas1 tehlikesidir. (123) 

V.U.K. 358.md.ye 3505 s.k. ile eklenen son kac;akc;1l1ga 

te§ebbtis suc;u ise, Bakanl1k taraf1ndan, kendilerine izin 

verilmedigi, kendileriyle anla§ma yap1lmad1g1 halde sHzti edilen 
belgeleri basanlar1 ve ayr1ca bu durumu bilerek kullananlar1 

kapsam dahiline almakla dtizenlenmi§tir.(124) 

Son olarak, V.U.K. 'nun 358; md.sinin 3505 s.k. ile mlilga 

2. bendine ili§kin kac;akc;1l1ga te§ebbUs suc;u tizerinde durulmak 
gerekmektedir. S<:>z konusu 2. bend, yazar kasaya ili§kin f iilleri 
dtizenlemekteyken, ilga edilmi§ ancak bu fiiller, 3482 s .k. ile 3100 s .k.na 

(123) ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.73,74 
GtiNDEL, a.g.e.,s.34,35 ve s.37 

(124) GtlNDEL, a.g.e.,s.36 
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eklenen mtikerrer 8. md. ile dtizenlenmi§lerdir. Doktrinde yanl1§ 

bir kan1 olarak, bendin kald1r1lmas1 nedeniyle md.de anilan 
fiillerin 1.1.1989 tarihinden itibaren ka~ak~1l1ga te§ebbtis su~u 
say1lmayacal1 ileri sUrUlmektedir.(125) 

Oysa, mtilga bend, 10.12.1988 tarihinde ytirtirltikten 
kald1r1lm1§, mtikkerer 8.md. ise 26.10.1988 tarihinde, yani daha 

<:Snee ytirtirltige girmi§· ve aym fiiller kapsam1 geni§letilerek 

kesintisiz olarak su~ say1lmaya devam etmi§lerdir.(126) 

"KDV. Mtikelleflerinin Odeme Kaydedici Cihazlar1 

Kullanmalar1 Mecsuriyeti Hakk1nda Kanun" olan 3100 s.k.nun 

kapsam1 md .1 ' de a~1klanm1§, sa t1§1 yapilan mallar1 aynen veya 
i§lendikten sonra sat1§1n1 yapanlar d1§1ndaki kimselere 
(yani,ttiketicilere), satan veya ayn1 kimselere hizmet veren 
birinci ve ikinci s1n1f tticcarlara "tldeme kaydedeci cihaz 
kullanma" zorunlulugu getirilmi§tir. 

Mtikerrer 8. md .nin 1 numaral1 bendine gC:Sre; " Onaylanan 
modele uygun tiretim veya ithalat yapmayan, cihazlar1 sati§a 

sunmadan once Maliye ve Gtimrtik Bakanl1g1n1h ozel mtihtirti ile 

mtihtirlettirmeyen, servis orgtitlinti (sat1§,bak1m-onar1m) kurmayan, 

sat1§1n1 yapt1g1 her cihazin yedek par~a da dahil olmak Uzere en 

az on y1ll1k bak1m ve onar1m1n1 saglayamayan Uretici veya 

(125) ozSUT, a.g.m.,s.44 
Yargitay da, su~un ilga edilmi§ olmas1 sebebiyle beraat karar1 veren 
mahkemelerin kararlar1m. bozmu§tur. Bkz. Y .9.CDot 8.11.1989, E:900/2588 
K:1989/4427 - Y.9.CD., 21.12.1900, E: 1900/3502, K:l900/!&+7 sayili. l<ararlar. B<z. 
GiiNDEL, a.g.e.,s.68,69 

(126) .tlga edilen 358 md. 2.bend ise §tlyledir: "3100 s.k. htikmli geregince 
mecbur tutulduklar1 halde odeme kaydedici cihazlar1 almayanlar, cihaz
lar1 bozanlar, bozuk cihazlar1 kullanan veya ba§kalar1run 
kullanmalar1na mlisaade edenler ile bir hesap dtlnemi i~inde ayr1 
tarihlerde en az iki defa cihazlar1 kullanmamak suretiyle sat1§ 
vermedikleri tesbi t edilenler," ••. ka~k~1lga te§i;;ebtis sm;unu i§lemi§ 
say1lacaklard1r. 
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ithalatc;1 kurulu§lar ile sliresi i~inde odeme kaydedici cihazlar1 
almayan, cihazlar1 bozan, bozuk cihazlar1 kullanan veya 
ba11kalar1n1n kullanmas1na izin veren, bir hesap donemi i~inde 

ayr1 tarilerde en az iki defa cihazlar1 kullanmamak suretiyle 

sat1§ fi§i vermedigi tesbit edilen mtikellefler, kac;ak~1l1ga 

te§ebbtis etmi§ say1l1rlar. Bu mtikellefler hakkinda 

V.U.K.'nun 360. md.sinde yer alan cezalar uygulan1r." 

Gortildtigti gibi md., 358.md.nin 2. bendinin ozellikle, 
Uretici ve ithalatc;1 kurulu§lar1n sorumlulklar1n1 dtizenleyen 

htikmli d1§1nda hemen hemen ayn1d1r ve dolay1s1yla geni§letilmi§ 
halidir. Md.de yaz1l1 tidevlerini yerine getirmeyen kurulu§ ve 

firmalar kac;akc;1l1ga te§ebbtis su<;unu i§lemi§ say1lacakt1r. 
8 .md. nin 2. numaral1 bendi ise, "Maliye ve GUmrUk Bakanl1g1nca 
belirlenip, ac;1klanan usul ve esaslara uymayan, Uretici veya 
ithalatg1 kurulu§lar, bunlar1n sat1§,bak1m-onar1m servislerinde 

gtirevli elemanlari ile odeme kaydedici cihaz kullanma 
mecburiyeti bulunan mtikellefler hakk1nda, her bir tesbi t ic;in 
ayr1 ayr1 olmak Uzere, V. U. K. 'na bagl1 'usulstizltik cezalarina 

ait cetvel' de yer alan birinci derece usulstizltik cezalar1n1n 

be§ kat1 uygulan1r" htikmtinli ic;ermektedir. 
Gorilldtigti Uzere, bu fiillerin kapsam1 geni§letilmi§, sue; 

V.U.K. md.358/2 den c;1kar1lm1§ ve fakat 3100 s.k.nun mtikerrer 
8.md.si ile yeniden kac;akg1l1ga te§ebbtis suc;unun ceza md.si olan 
md.360' tabi kil1nm1eyt1r.(127) 

Sonu<; olarak, tlim bu ka<;akc;1l1ga te§ebbtis suc;lar1, ceza 

hukuku anlam1nda "te§ebbtis" kavram1na dahil gHrtinememekte, 

fikrimizce de, vergi ziya1n1 kapsamayan vergi su~lar1 niteligine 

haiz bulunmaktad1rlar. 
~127) Ayr1ca bkz. 3100 s.k. ile ilgili tebligler (Teblig no: 1,2,4,8,9,10,12, 

14,15,19,23,24) GtiNDEL,a.g.e.,s.359-415 
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E. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU ve HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERi 

Hukuka ayk1r1l1k, yap1lan fiile hukuk dtizenince cevaz 

verilmemesi, fiilin hukuk dtizeniyle ~eli§me ve c;ati§ma halinde 

bulunmas1 demektir.(128) 

Hukuka ayk1r1l1k unsuru, 

ayr1 bir tlzellik ta§1mazlar. 
hukuku kurallar1n1 degil, ayn1 
"hukuk dtizenine" ayk1r1l1g1 

hileli vergi suc;lar1 konusunda 

Bu unsur tlzellikle sadece ceza 

zamanda ceza hukuku d1~1ndaki 

da kapsad1g1ndan, vergi ceza 

hukukunda da aranmas1 gereken bir unsurdur. 
Hukuka ayk1r1l1k unsurunu ortadan kald1ran, fiili, ceza 

kural1n1n amacina ayk1r1 hale getirmeyen sebeple ise "hukuka 

uygunluk sebepleri" denilir. Ve bu sebepler, hukuka ayk1r1l1k 

unsuru gerc;ekle§tikten, fiil hukuka ayk1r1 olarak, i§lendikten 

sonra etki yaparak, bu unsuru ortadan kald1rmaz, fakat, fiilin 

dogrudan dogruya hukuka uygun bir §ekilde dogdugunu belirler ki, 

buna"ceza hukukunun dogmamas1 sebepler~'de denilmektedir.(129) 

~u halde , hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;u,nda hukuka uygunluk 
sebeplerinin etkisini incelemek gerekir: 

1. Hakkin icrasi : 

Hukuken tan1nm1§ ve korunmu§ bir hak veya 

kullan1lmas1 halinde, hak veya yetkinin 

cezaland1r1lamayacag1 kural1 c;ok eskiden beri ceza 

yerini alan bir kurald1r. Hakk1n icras1n1n hukuka 

sebebini olu§turabilmesi ic;in; subjektif bir 

yetkinin 

sahibinin 

hukukunda 

uygunluk 

hakkin 

(128) DONMEZER/ERMEN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II, s.2,vd. 

(129) OONMEZER/ ER.MAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.IL,s.19,vd. 
ER.MAN, Vergi Suc;lari,s.23 
KUNTER, Suc;un Kanuni Unsurlar1 Nazariyesi, ist., 1949, s.161 
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kullan1lmas1, bu hakk1n fail taraf1ndan dogrudan dogruya 
kullan1lmas1n1n mtimktin olmas1, failin hakk1n1 hakk1 doguran 
nedenin koydugu s1n1rlar ic;inde kullanmas1 ve hakk1n icras1 ile 
i§lenen sue; aras1nda fikri bir baglant1n1n bulunmas1 §artlar1n1n 
gerc;ekle§mesi gerekir.(130) 

Hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;unda, hakk1n icras1n1n bir 

hukuka uygunluk sebebi te§kil etmesi mtimktin degildir. Zira, 
yukar1daki §artlar 1§1g1 alt1nda, mtikellefin vergisini hie; veya 
zaman1nda tldememek gibi bir hakk1 soz konusu degildir. Kanun 
mtikellefe btiyle bir hak tan1mam1§t1r.(131) 

2. Ma~durun Rizas1 : 

Magdurun rizas1n1n bulunmas1 halinde, hukuka uygunluk 
sebebinin olu§mas1 ic;in; failin rizada bulunmaya ehliyetli 
olmas1, gec;erli bir riza beyan1n1n bulunmas1, bu beyan1n suc;tan 

tlnce yap1lmas1 ve rizada bulunan konu tizerinde serbestc;e 

tasarruf hakk1na sahip olabilmesi gerekmektedir.(132) 

Hileli vergi kac;akc;1l1g1 gibi, magduru devlet olan ve 

devle te ai t bir menfaa ti ihlal eden su<;larda, her ne kadar su<;tan 
zarar goren sadece devlet gibi gtlrtinmekteyse de, fertlerin de 

devletten yasaklad1g1 fiillere uyulmas1n1 saglamas1n1 isteme 

hakki ve tasarrufu vard1r. Bu sebeple, devletin rizas1n1nhukuka 
uygunluk sebebi te§kil etmesi yine kanunla yani, yasama yetkisiyle 
mUmktindtir • ( 13 3 ) 

(130) OONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II, s.33-40 
(131) Ancak, V.U.K.da dtizenlenen bilgi vermeme suc;unda, md.151 c;erc;evesinde 

bilgi vermekten imtina hakk1 kullamlabiceginden, bu suc;ta haklun 
icras1 soz konusu olabilir. Bkz. ERMAN, Vergi Sm;lar1, s. 24 

(132) OONMEZER/ERMAN, Nazari Ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II,s.66-81 
(133) Bu hukuka uygunluk sebebi, magdurun fert oldugu durumlarda stlz konusu 
ol~cag1ndan, V.U.K. 352. md.de ki vergi mahremiyetini ihlal su~t.mda, 
yUkUmltintin s1rr1n ac;1klanmas1 hususunda rizas1n1n bulunmas1 bir hukuka 
uygunluk sebebi olarak nitelendirilebilir. Bkz.ERMAN, Vergi SU<;lar1, s.24,96 



-121-

3. Kanun HUkmUnU Veya Yetkili Merciin Emrini ifa 

T.C.K. md.49'da dtizenlenen bu hukuka uygunluk sebebi de 
hileli vergi kac;akc;1lg1 suc;unda bir etki gtlstermez. Zira, bu 

suc;ta yetkili mercinin 

halinde durum sadece 

yanil tic1 cevab1 Uzerine sue; i§lenmesi 

V. U. K. 369 ve T. C. K. 44 c;erc;evesinde 

degerlendirilir. Bu ise ceza veril;mesine engel olan bir durum 

te§kil etmektedir.(134) 

4. Me§ru MUdafaa : 
T.C.K. md.49/2' de dtizenlenmi~ bulunan bu hukuka uygunluk 

sebebi, bir kimsenin ag1r ve haksiz bir tecavtizti, kendisinden 
veya ba§kasindan uzakla§tirmak amac1 ile gtisterdigi zorunlu 
tepkidir. Me§ru mtidafn1n da hileli vergi kac;akc;1l1k suc;u 
ac;1s1ndan bir hukuka uygunluk sebebi te§kil etmesi mtimktin 

degildir. Zira, sue; c;ogunlukla, planlanm1~ ve bir zaman stireci 

ic;inde yap1lan ve kanunen baz1 §artlar altinda dtizeltilmesi 

mtimktin fiillerle i§lenmektedir.(135) 

5. Izt1rar Hali : 

Izt1rar hali, bir kimsenin bilerek sebebiyet vermedigi ag1r 

ve de mutlak bir tehlikeden kendisini veya ba§kas1n1 kurtarma 

zorunlugu kar§1s1nda, sue;. te§kil eden ve tehlikeyi 

uzakla§tirmaya yetecek ol9Ude olan bir fiili i§lemesi 
mecburiyetini doguran bir durumdur.(136) 

(134) 

(135) 

(136) 

Vergilerin ac;1klanmas1 kanun emri oldugundan, ytikUmlUlerin vergilerini 
ac;1klayan vergi dairesi de vergi mahremiyetini ihlal suc;unu i§lemi§ 
o;J;mayacakt1r. Bkz.ERMAN, Vergi Suc;lari,s.24 ve 14 
DONMEZER./ERMAN, Nazari Ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II,s.107,vd. 
KUNTER, a.g.e. ,s.170 vd. Ayr1ca bu sebep, vergileri ve diger 
bilgileri ele al1p yUkUmltiyU tahkir etmek durumunda soz konusu 
olabilir. Bkz. ERMAN, Vergi Su~lari,s.24,103 
OONMEZER/ERMAN, Nazari Ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II,s.131 
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Hileli vergi ka~akc;1l1g1 suc;unda ise bu nevi bir tehlike, 

ancak iflas halinde dU§Untilebilir. Milkellef, kendi sebebiyet 
vermedigi bir iflas tehlikesinden kurtulmak amac1yla vergi 
ziya1na yol ac;ip, hileli ka<;ak<;1l1k suc;u i§lerse, bu ki§inin 
su<;tan dolay1 cezaland1r1lmas1na T.C.K. md.49/3 engel te§kil 
eder. Zira iflas, §eref ve haysiyeti ve hatta medeni haklardan 

bir kism1n1 kullanma ehliyetini tehdit eden bir durumdur. Ancak, 
bunun hileli if las olmamas1, yani ytiktimltintin kendisinin 
sebebiyet vermedigi bir iflas tehlikesinin stlz konusu olmas1 

gereklidir.(137) 

Gori.ildtigti gibi hukuka uygunluk sebeplerinin c;ok az bir 

kism1 hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;unda etkili olabilmektedir. 
Bunun sebebini ise genelde magdurun devlet olmas1na baglamak ve 
verginin bir an Cince tahsili amac1n1n gtidUlmesi ve cayd1r1c1 

yapt1r1mlar1n dtizenlenmesi te§kil etmektedir. Bu sebeple, 
yukar1da be1 irttigimiz istisnalar d1§1nda, vergi ceza hukukunda 

ve kanunda hukuka uygunluk sebeple.rine oldukc;a az 

rastlanmaktad1r • .Arrak V.U.K. vergi hltalarunn dtizeltilmes~ pi§I118I1l1k 

hilkUmleri, uzla§I118 gibi ytiktimltiyti vergi cezas1ndan kurtanna yollarin1 ac;nu§ 

oldugundan, kanunda ozel olarak hukuka uygunluk sebeplerinin belirtilmesine 

pek ihtiyac; yoktur. 

(137) ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.25 
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F. MANEVi UNSUR 

Bir kimsenin cezaland1r1labilmesi i~in~ tipe uygun ve 

hukuka ayk1r1 bir harekette bulunmas1 yetmez. Ayn1 zamanda bu 
hareketin ona §ahsen isnad edilebilmesi ve fiilin iradi olmas1 
gerekmektedir. Manevi unsur deyimi de bu iradiligi ve isnad 
yetenegini deyimler. Bu sebeple, su~un manevi unsuru, isnad 
yetenegi ve kusurluluk olarak iki kis1mda incelenmektedir: 

1. iSNAD YETENE~i : 

T .C .K., isnad yetenegini kald1ran veya azaltan sebeplerin 

bulunmas1 halinde, faile hi~ ceza verilmeyecegini veya cezas1n1n 

indirilecegini belirt tigi halde, isnad yeteneginin ne oldugunu 

tan1mlamam1§t1r. Bu konuda tan1mlar veren baz1 kanunlar da 

bulunmas1na ragmen, en ac;1k tarifi italyan Ceza kanunu 

vermi§tir. Bu kanuna gore, isnad yetenegi, isteme ve anlama 
yetenegi olarak tanimlanmaktadir.(md.85/2). (138) 

V.U.K.'nunda, anlama ve isteme yetenegine tamamiyle sahip 
olmad1klar1 kabul edilen kUc;Uk ve ~is1tl1lar1n, vergi 
yUktirnltilUkleri kabul edildigi halde, vergi cezalar1ndan 
sorumlulugu benim.senrnemi§tir. Gerc;ekten de, V.U.K. md.lO'a gore, 

vergi asl1, ytiktimlti olan kti<;tik veya kis1 tl1dan al1n1r • . ~ayet 

bunlar1n malvarl1g1 vergi asl1n1 t1demeye yetmez ·ise, verginin 

odenmernesinde kanuni ternsilcinin kasd1n1n olup, olmad1g1na bakil

ma.ks1zm odenmeyen kisim bu ternsilcilerden ah.n1r. Ancak bu rnd. hakk1nda 

bir noktaya temas etmek yerinde olur; V.U.K. md.10, 3505 s.k. 

(138) DONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II, s.157,158 
HIZLI, a.g.e.,s.82 
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ile yap1lan degi§iklikten once, kanuni temsilcinin sorumlulugu 
kasd1n1n ve ihmalinin olmas1 halinde kabul edilmekteyken, 
degi§iklikle, bu ibare metinden c;1kar1lm1§t1r. Ote yandan, as1l 
vergi yUkUmlU ve sorumlular1n1n malvarl1g1ndan tamamen 

alinamayan "vergi alacaklar1" ibaresi, "vergi ve buna bagl1 

alacaklar" §eklinde degi§tirilmi§tir.(139). Buna gore, kanuni 

temsilcilerin"kusursuz sorumlulugunun"kabul edildigini sHylemek 

mtimktin olup, bunlar1n vergi ve cezalar1n yan1s1ra vergi asl1na 
bagl1. gecikme zamm1 ve gecikme faizi gibi alacaklardan da 

sorumlu olduklar1 sonucuna var1lmaktad1r. 
Vergi cezas1 a~1s1dan da V.U.K. 

herhalde kanuni temsilciler sorumludur. 
md.332 htikmti geregince 

KUc;Uk veya kis1tl1dan 

bu cezan1n al1nmas1 mtimktin olmay1p, kanun burada da temsilcinin 
hareketlerinin kusur derecesine bakmad1g1 gibi, kti<;tikler·in ya§i 

ve kis1tlanma sebebine de Hnem vermemi§tir. 

Ceza yarg1lamas1n1 gerektiren hileli vergi suc;u ac;1s1ndan 

da kanuni temsilci sorumlu olup, ktic;tigtin isnad kabiliyetinin 

varl1g1na bakilmaz. 

GortildUgti tizere yasakoyucu, gerc;ek ki§ilerin isnad yetenegi 

(139) V.U.K.md.10 §(jyledir: "Tlizel ki§ilerle kU.c;uklerin ve k1s1tl1larm, 
vakiflar ve cemaatler gibi ttizel ki§iligi olmayan te§ekktillerin mtikellef 
veya vergi sonunlusu olmalar1 halinde bunlara dlli}en 1:klevler kanuni 
temsilcileri, ttizel ki§iligi olmayan te§ekktilleri idare edenler ve varsa 
bunlar1n temsilcileri tarafindan yerine getirilir. 

(Degi§ik:3.12.1988-3505/2) Yukar1da yaz1l1 olanlar1n bu odevleri 
yerine getinnemeleri yUzUnden mlikelleflerin veya son.nnlularm 
varl1gmdan tamamen veya kismen almamayan vergi ve buna bagl1 
alacaklar, kanuni <Xlevleri yerine getirmeyenlerin varliklarmdan 
alirur. Bu hUktim Tlirkiye'de bulunmayan mUkelleflerin Tlirk.iye'dek.i 
temsilcileri hakkinda da uygulanir. . 

Temsilciler veya te§ekktilU idare edenler bu suretle Hdedikleri 
vergiler i~in asil mlikelleflere rticu edebilirler. 

Tlizel ki§ilerin tasf iye haline girmi§ veya tasf iye edilmi§ 
olmalari, kanuni temsilcilerin tasfieyeye giri§ tarihinden oncek.i zaman
lara ait sorumluluklariru da kald1rmaz." 
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ile ilgili dtizenlemede, ceza hukukundaki isnad yetenegine 
paralel bir dtizenlemeye yer vermi§Se de baz1 farklar mevcuttur: 

T.C.K.'nundaki dtizenlemede re§it olmayan failler ya§ durumlar1na 

gore bir ka<; gruba ayr1ld1g1 halde (md.53,54,55), vergi 
cezalar1nda bunlar1n isnad yetenegi herhangi bir ayr1m 
yap1lmaks1z1n kesin olarak kabul edilmemi§tir.Yine ceza hukukuna 
gore, 15 ya§1n1 bitirmi§ olup da 18 ya§1n1 ikmal etmemi§ 
olanlar1n, kismen isnad ye.tenegine sahip olduklar1 ve cezadan 

indirim ongortildtigli halde (md. 5 5), vergi su~larinda btiyle bir 

indirme de soz konusu degildir.(140) 

isnad yetenegi bak1m1ndan, V.U.K.'nun, ceza hukukundan 

farkl1 htiktimlere yer verdigi ikinci konu ise, vergi cezalar1nda 

tilzel ki§ilerin, ceza hukukunda gec;erli olan kural1n aksine, 
isnad yeteneginin kabul edilmesidir. Ceza hukukunda cezalarin 
§ahsiligi ilkesi geregince, sue; fiili i§leyene c;ektirilir. V.U.K. 
10. md. 'ye gore, ttizel ki§ilerin vergi sorumlusu olmalar1 halinde, bunlara 
dti§en gorevler kanuni temsilcileri taraf1ndan , yerine getirilir ve 
V.U.K. 'nun 333.md.sinin son f1kras1na gtire de, 344.md.nin 1-6 

numaral1 bendlerine giren fiiller ile 358 ve 361. md. lerinde 

yaz1l1 f iillerin 

cezalar, ttizel 

htikmolunacakt1r. 

i§lenmesi halinde bu fiiller ic;in ongortilen 

ki§ilerin kanuni temsilcileri ad1na 

Ancak yukarida da (141) belirttigimiz gibi 
bunlar, suc;un olu~umunda rol oynayan temsilciler olarak 
anla§1lmal1d1r.(142) (143) 

(140) ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.26,27 HIZLI, a.g.e.,s.83 
c:;O<;, ~ '1Bnsi.lcilerin ClEvleri ve Vergi. Cezalan ~ Omnu, s. 8, 9 
OZSiiT, a.g.m.,s.35-36 GLiNDEL, a.g.e.,s.85 

(141) Bkz.yukarida s. 
(142) ERMAN, Vergi Suc;lari,s.27 HIZLI, a.g.e.,s.140,141 

Gi1NDEL, a.g.e.,s.86 KOCAHANOCUJ, Kurtulma Yollar1,s.119,120,121 
(143) V.U.K. md. 10 haklanda yapt1g1ffi1z diger ac;1klamalar, burada da gec;erli

dir. 
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Ttizel ki§ilerde, kanuni temsilcinin kimler oldugu da 

bunlarin ttiztiklerinde, ana mukavelelerinde gosterilmi§tir. 

Ornegin, T.T.K. md.317'de Anonim §irketlerin idare meclisi 

tarafindan idare ve temsil olunacag1, md.319'da ise ~irket 

mukavelesinde yonetim kurulu tiyelerinden en az bir tiyeye temsil 

yetkisi verilecegi belirtilmi§tir. ~irketi temsil ile yetkili 

kilinan yonetim kurulu Uyesinin (murahhas aza), temsilcilik 

s1fat1 sozle§meden dogmaktad1r. Halbuki, V.U.K.md. 10' da 

ongorUlen temesilcilik kanundan dogan temsilcilik oldugundan ve 

T.T.K. 317. md.si kanuni temsilcinin yonetim kurulu oldugunu 

belirlediginden, vergi hukuku yontinden sorumluluk, murahhas 

azada degil, yonetim kurulunda olacakt1r. Murahhas aza yonetim 

kurulu ad1na belirli i§lemleri yapmakla ytiktimlti olup, bu 

yetkinin kullan1lmas1ndan sorumlu olan yine yonetim kuruludur. 

Bu ornekten anla§1lacag1 Uzere, V.U.K.10. md.sinde yap1lan 

degi§iklikle ttim yonetim turulu Uyeleri "kas1 t ve ihmalleri ti 

bulunmasa dahi cezadan sorumlu gibi gortinmektedirler. Halbuki, 

cezalarin fJShsiligi ilkesine uyum saglanmas1 ve bu ttir ttizel 

ki§ilerde ozellikle tUzUk ve anasozle§melerine bak1lmal1d1r.(144) 

fu da ai;'lD ~ .rolU o1an taIBilc:in:in tesbit::in::e kolayhk saglar. Ternsil yetkisinin 

(144) Bu konuda Yarg1tay kararlar1ndan baz1 ornekler: 
" ••• Limited ~irketini kimin temsile yetkili oldugu 
ara§t1r1l1p, saptanmadan, her iki san1g1n birlikte 
mahkumiyetine karar verilmesi ..• bu sebeplerden dolayi 
Bozulmas1na ••• 0 Y.9.CD.,16.5.1990,E:l990/1302,K:l990/2067 
ti ••• Limited fiirketi ana sozlefimesinin 10 .md. si ile her ti<; 
san1g1n mU§tereken veya mtinferiden §irketi temsile yetkili 
kil1nmas1 kar~1s1nda teblignamedeki bozmaya ili§kin diger 
dti§tincelere kat1l1nmam1§t1r ••. Ancak ttim at1l1 su~ 1986 
takvim y1l1na ili~kin olup, bu vergi doneminin bitmesinden 
sonra ortaya ~ikar1ld1g1ndan tUm saniklar hakkinda 
ka~ak~1l1k su~u olu§tugu halde, ka~ak~1l1ga te~ebbtisten 
mahkumiyet karar1 verilmesi (nin)~ •. Bozulmas1na •• " Y.9.CD., 
12.10,1989, E: 1989/1999,K:1989 I 4076 Bkz. GUNDEL, a.g.e.,s.86-00 
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ve ozellikle vergi mtikellefiyetinin veya sorumlugunun ozel bir 

sozle§meyle bir ba§kas1na devredilmesi V.U.K.md.8/3'de yer alan 
"s<:>zle§me yasag1" prensibi geregince vergi dairelerini 

baglamayacag1ndan, bu s<:>zle§meyle sorumlu kilinan §ahsin, ceza 
sorumlusu olmasi mtimtiktin degildir. Ancak, suc;un olu§umuna g<:>re, 
i.§tirak (kat1lma) htikUmlerinin uygulanabilmesi dogald1r. (145),(146). 

2. KUSURLULUK. : 

isnad yetenegi bulunan failin 
kanunda sue; olarak tanimlanan fiili 

cezaland1r1lmas1 ic;in, 

gerc;ekle§tirmi§ olmas1 
yeterli olmaz. Ayrica, somut olaya kusurlu bir hareketi ile 

sebebiyet vermesi gerekir.(147) 
Hileli vergi kac;akc;1l1g1 ve kac;akc;1l1ga te§ebbtis suc;lari 

ic;in <:>ngi:>rtilen cezanin "hapis cezas1" olmasi nedeniyle, bunlar 
"ctirtim" niteliginde suc;lardir. 

T. C. K. 'nun 10. md. sinin; "Bu kanundaki htiktimler, hususi 
ceza kanunlar1n1n buna muhalif olmayan mevaddi hakinda da tatbik 
olunur." htikmti geregince, ctirtimlerde "kast'' aranacagi yolundaki 

T.C.K.45. md. kurali, V.U.K.'nda aksine kural bulunmad1g1ndan, 

bu suc;lara da uygulanir. 

(145) ONCEL/c;A~/KUMRULU, Vergi Hukuku, Uygulamali Tlirk Vergi Sistemi, Mk., 
1982, s.16'da sozlel§ITle yasag1 §oyle ifade edilmektedir: "Vergi 
yiiktimltiltik ve sorumluluk kanunla belir lenir. Bu sebeple md. ye gore, 
vergi kanunlar1 tarafindan kabul edilen durumlar hari<; olmak tizere 
(ornegin,K.V.K.37,38.md.), btlyle s<:>zlel§ITleler gec;ersizdir. Bunun sebebi, 
kamu alacag1nin gtivence alt1na al1nmas1d1r. Aksi takdirde, vergi borcu 
muvazaali olarak, Odeme gi.icti olmayanlara devredilebilirdi .•• " 

(146) Yarg1tay'1n bu konudaki karar1 ise §oyledir: "Vergi kanunlar1yla kabul 
edilen haller mtistesna olmak Uzere, mtikellefiyete ve sorumluluga 
mliteallik ozel mukavelelerin vergi dairesini baglamayacagi a~1k oldugu 
halde, sue; tarihinden sonra dtizenlendigi anla§1lan mesul mUdUr atarnaya 
ili1?kih noterlik belgesine dayanilarak. su~un olu§II1Bd1g1ndan bahisle 
yaz1l1 §ekilde htiklim tesisi, kanuna aykir1 ••• Bozulmas1na ••• " Y. 9. CD. , 
19.4.1990, E:1990/877 K:1675 (Gli:NDEL, a.g.e.,s.88) 

(147) DONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II,s.212,213 
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Bu bak1mdan, bu su~lar ancak kasden i§lenebilir. Taksirle 
i§lenmeleri mUmktin degildir, daha dogru bir ifadeyle taksirle 
i§lenmeleri halinde, fiil manevi unsurun bulunmamas1 nedeniyle 
su~ te§kil etmez.(148) 

Doktrinde bir gorti§, failin mutlaka bir menfaat kasd1 ile 

hareket etmesini ve kendisinin vas1tal1 veya vas1tas1z bir ilgi 

ve menfaati bulunmayan, hi~ degilse bundan maddi veya manevi bir 

netice beklemeyen kimsede hile kasd1n1n var J 1g1ndan soz 
edilemeyce~ini savunmaktad1r. Bu gtlrU~e g5re ayr1ca, failde, 
maliyeye kar§i yanl1§ bir fikir telkin ettigini bilmesi ve bu 

fiilin maliye taraf1ndan §tipheyle kar§1lanmayacag1na ve 
yakalanmayacag1na <lair bir kanaat1 olmas1 gerekmektedir.(149) 

Ayr1ca bu gorti§e gore, hileli vergi su~lar1, maliyeyi 
kasden, menfaat "saikasiyla" aldatmaktir. 

Fikrimizce, kastin bir unsuru olarak, saike yer vermek 

dogru degildir. Kast unsuru hakk1nda doktrinde bir ~ok gori.i§ 
bulunmakla beraber, kast1n hareket ve netice unsurlar1 i.izerinde 

aranacag1 kabul edilmektedir. Fail, yapt1g1 veya yapacag1 

hareketi ve kanunu yasaklad1g1 neticeyi "dti§Unmti§ ve ongormti§" 

olmal1d1r. Kanunun, netice unsurundan ba§ka, menfaat temin 
edilmesi saiki ve amac1n1 arad1g1 hallerdedir ki su~ genel 
teorisinde saike yer verilmelidir. Oysa, bu §ekilde bir ozel 
kasd V.U.K.'nda ongortilmti§ degildir. (150). Bununla birlikte, 

(148) TOSUN, a.g.e.,s.87,88 HIZLI, a.g.e.,s.84,136 ERKINER, a.g.m.,s.256 
ERMAN, Vergi Su~lari,s.28,74,75 YtiCEL, a.g.e.,s.280,281 

(149) YltCEL, a.g.e. ,s280 Aym fikirde; ERKiNER, a.g.m. ,s.256 d..RAN,a.g.m.,s.212 
KOCAHANoCi.U, .ihtilaflar SiBtemi,s.100 KOCAHANoCLU, I:<i.trtu1nB Yollan,s.313,314 
Aksi fikirde: HIZLI, a.g.e.,s.136,137 MUTLUER, a.g.e.,s.174,175 

(150) Kast hakkindaki gorti§ler ve kast-saik ili§kisi i~in bkz.: 
ERDOGDU, Ceza Hukukunda Kasd, Adalet Dergisi, Yil 39, Sayi 5, Mayis 
1948, s.573-596 OONMEZER/ERMAN,N:lzari ve Tuthiki. Cez.a Iilkuku,C.II,s.226-2W+ 
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mesele kast unsurunun, hareket unsurunda mi, netice unsurunda mi 

aranacaginin tesbiti ile de ilgilidir; 

Bu konuda birinci dti§tince tarz1, ceza hukuku doktrinine 

uygun olarak, kast1 bilme ve isteme §eklinde tan1mlamak ve 

mtikellef vergi ziya1na sebebiyet vermek maksad1yla olmasa dahi, 

tipe uygun hareketi bilerek ve isteyerek yapar ve sonuc;ta bundan 

vergi ziya1 neticesi meydana c;1karsa, kasdin bulundugu kabul 

edilir. 

Diger bir dti§tince tarz1 olarak ise, failin vergi ziyaina 

sebebiyet vermek maksadiyla hareket etmi§ olmasi da aran1r. 

Birinci dti§tince tarzi benimsenecek olursa, fail in kanuni 

defterine kaydetmesi gereken hususu, ba§ka bir deftere gec;irmesi 

halinde, bu fiilin hangi saikle yapildig1na bak1lmayacak, sadece 

bunun basit bir 

yapildig1ni isbat 

unutkanlik olmayip, bilerek ve isteyerek 

etmek gerekecektir. ikinci dti§tince tarz1nda 

ise, yine tlrnek olarak, ortag1na zarar vermek veya bankadan 

kredi almak sebebiyle hareket edilmesi halinde, ozel kasd1n 

bulunmad1gi, yani vergi ziya1 unsuruna ytinelik bir kasdin 

bulunmamas1 nedeniyle, fail hileli kac;ak~1l1k suc;undan 

cezaland1r1lamayacakt1r.(151) 

Biz de, ac;1klanan menfaat saikini savunan gorti§tin de kabul 

ettigi gibi,vergi ziya1nin hile kasd1n1n unsurlar1yla bir ilgisi 

bulunmad1g1n1 (152), ancak, sozti edilen menfaat saikinin 

aranmasi fikrine i§tirak etmedigimizi ve kasd1n yukarida 

ac;1klanan hareket unsuruna yonelik ve bilerek,isteyerek yap1lan 

hareket unsurunda aranacag1n1 ve dolay1s1yla ceza hukukundaki 

genel kast unusurunun aranmas1 gerektigini benimsemekteyiz. 

(151) ERMAN, TUrk Vergi Hukukunda Yer Alan Ceza Hukukuna ait Prensipler,s.83 
(T52) Ytlc.EL, a.g.e.,s.281 
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Hileli vergi ka~ak~1l1g1 su~una uygulanacak, idari 

nitelikteki para cezalar1 a~1s1ndan, kasd1n varl1g1n1 isbat 

etmeye ve ara§tirmaya gerek olmad1g1, kasd1n bulunmad1g1n1n 

ve yanilma ve mticbir sebep hallerinin isba ti mtikellef e 

b1rak1ld1g1 halde, ceza yar1lamas1nda hakim kast1n varl1g1n1 

kendiliginden ara§t1racakt1r. Diger bir ifadeyle idari ceza 
ag1s1ndan kast1n varl1g1 karine olarak kabul etmekte ve 
karinenin aksini isbat ktilfeti mUkellefe dU§mekteyken, ceza 
yarg1lamas1n1 gerektiren hallerde, btsyle bir karinenin 
varl1g1ndan stsz edilemeyecek, hakim re' sen bu hususu ara§tiracak, 
idare ise kast1n varl1g1n1 isbat etmek zorunda kalacaktir.(153) 

3. KUSURLULU~U KALDIRAN SEBEPLER : 

Failin ba§ka ttirlti hareket etmesine imkan olmayan hallerde, 

kusurlulugun bulunmad1g1n1 kabul etmek gerekir. iradenin kusurlu 

say1lmas1na imkan bulunmad1g1 hallerde, kimse taraf1ndan 

tingtirtilemeyecek bir sebep dolay1siyle, failin hareketiyle netice 

aras1ndaki nedensellik bag1n1n kesilmesi halinde f aile 
sorumluluk yilklenemez. Bu ttir ceza sorumlulugunu ortadan 
kald1ran sebeplere ceza hukukunda, kusurlulugu ortadan kald1ran 
sebepler denilir. Bu sebepler be~ grupta toplanabilir; kaza ve 

tesadtif, mticbir sebep, cebir,ikrah ve tehdit, fiili bilmeme ve 
yanilma.(154) 

(153) ER.MAN, Vergi Su~lar1, s.28,74 HIZLI, a.g.e.,s.86,87,137 
KOCAHANoGLU, Kurtulma Yollar1, s.313 TEKELI, a.g.e.,s.137-139 
ER.MAN, V.U.K. 'nda Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri,s.211 

(154) OONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku,C.II.,324,325 
ER.MAN, Vergi Su~lari,s.28 
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Kusurlulugu kald1ran sebepler diger su~lar gibi hileli 
vergi ka~ak~1l1g1 su~unda da etkili olurlar. Ornegin, kendi 

defterlerindeki bir yolsuzlugu tlrtbas etniek i~in, ticari 
faliyet te bulundugu ki§inin defter ve kay1 tlar1n1 cebir, tehdi t 
ve ikrah ile tahrif ettirilmesi halinde, tahrif fiilini i~lemek 
zorunda kalan faile sorumluluk ytiklenemeyecektir. Ancak, V.U.K. 

ceza hukukuna benzer olarak, mticbir sebep ve fiili bilmeme ve 

yanilma halini ayrica dtizenlediginden bunlarin tizerinde ayr1ca 

durmak gerekecegi kan1s1nday1z 

a. Mticbir Sebepler : 

T .C .K. 'nda mticbir sebeplerin neler oldugu tan1mlanmamakla 

beraber (155), V.U.K.'nun 373.md.sinde mticbir sebeplerden 
birinin varl1g1 ve isbati halinde vergi cezas1 kesilemeyecegi 
htikmti yer almakta, md .13 'de de mticbir sebeplerin neler oldugu 
ac;iklanmaktadir. V.U.K.md.13'e gore mticbir sebepler; 

" 1. Vergi odevlerinin herhangi birinin yerine getirilmesine 
engel olacak derecede ag1r kaza, ag1r hastal1k ve 
tutukluluk, 

2. Vergi odevlerinin yerine getirilmesine engel olacak 
yang1n, yer sars1nt1s1 ve su basmas1 gibi afetler, 

3. Ki§inin iradesi d1§1nda vukua gelen mecburi gaybubetler, 

4. Sahibinin iradesi d1§1ndaki sebepler dolay1siyle defter 
ve vesikalar1n elinden ~ikm1~ bulunmas1, 
gibi hallerdir." 
Gortildtigti gibi bu gibi hallerde failin kasd1ndan ve sue; 

i~leme iradesinin bulundu~undan bahsedilemez. 
Bu sebepler, uygulamada genellikle dordtincti bentte 

belirtilen defter ve vesikalarin irade d1§1nda elden c;1kmas1 

hallerinde gortilmektedir. Anca.k §Unu belirtmek gerekir ki, bu 

gibi durumlarda ytiktimltintin bu keyfiyeti T.T.K. htiktimlerince 

bir karara baglatmas1 iddas1n1n isbat1 ic;in bir kolayl1k te§kil 

(155) 1930 tarihli italyan Kantlllu ise rnd.45'de mticbir sebeplerin varl1g1 ha-
linde, failin cezaland1r1lamayacagJ..n.1. belirtmektedir. 
Bkz.DONMEZER/ERMAN,Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku,s.332,dn.37 
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edebilir. Ceza hakimi bu durumlar1n mevcudiyetlerini de bilirki§i 
rnarifetiyle tetkik ettirebilir. 

13.md.de say1lan haller tahdidi degildir. Her ne kadar da 

md.373' de bunlardan "birini" demekteyse de md. 13 ''gibi haller" 

demekle bunlar1n s1n1rl1 sayida olmad1klar1n1 isbat 

etmektedir.(156) 
Yarg1tay da (157), mUcbir sebeplerin san1g1n kusurlulugunu 

kabul etmekte ve bunun her tUrlU dellile isbat edilebilecegini 
kabul etmektedir. 

Belirtmek gerekir ki, 
V.U.K. 'ndaki stirelerin, 
i§lememesidir. (md.15). (15.8) 

mUcbir sebeplerin bir diger etkisi, 
bu sebeplerin varl1g1 halinde 

b. Hukuku Bilmeme ve Yanilma: 

Yan1lma, ger<;egin bilinmemesi veya yeterince bilinmemesi 

sonucu, failin yasakoyucu taraf1ndan benimsenmeyen fiili 
i§lemesini ifade eder. Bu ise, ceza hukukunda iki bi~imde ortaya 

91kar. Bunlar, fiili hata ve hukuki bilgisizliktir. Her iki hata 
da su<;un manevi unsuru Uzerinde etki yapararak, meydana 
gelmesine engel olur. Mticbir sebeplerden fark1 ise, failin 
iradesinin rnevcut olmas1 ve fakat neticenin iradeden 
farkl1la~mas1d1r.(159) 

Hukuku bilmeme §eklinde yanilma konusunda T.C.K.md.44 genel 

bir ceza hukuku ilkesi olarak "Kanunu bilmemek mazeret say1lmaz" 

htikmtinti i<;ermektedir. Bu sebeple, mtikellefin vergi odevlerini 

(156) Aksi fikirde ER.MAN, Vergi' Su<;lari,s.29 
(157) Y.9.CD.,12.4.1979,E:1979/1667,K:1662 (Bkz.Hizli,a.g.e.,s.137,dn.293) 

Y.9.CD.,13.9.1990,E:1990/2006,K:1990/2790 (GtlNDEL,a.g.e.,s.22) 
(158) ERMAN, Vergi SU<;lari,s.30 HIZU, a.g.e.,s.137 YltEL, a.g.e.,s.352 

<;A(jLAR ,Vergi T.kil Kann.rrla ~ o]In ceza H.ikUnleri, Vergi &lnnlan. IErgisi, 
Ytl 4, sayi 1985/3, 1985, ist. ,s.18 

~. ~ Yollan,s.471,vd. ~,:ihtilaflar S:istani,s.284 vd 
(159) HIZLI,a.g.e. ,s.88 ~,Nmu:i ve Tu.thiki. Ceza Hlkuku,C.Il.,s.335 
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bilmemesi kusurlulugu ortadan kald1racak bir neden sayilmaz. 
Ancak, vergi mevzuat1n1n kar1§1kl1g1, olduk~a teknik bir bilgi 

isteyen bir konu olmas1 gibi dti§tincelerle V.U.K. 'nda yanilmaya 
ili§kin bazi kurallar konulmu§tur. V.U.K. md.369, yetkili 
makamlarin mtikellefin kendisine yazi ile yanl§ bilgi vermi§ 
olmalar1, bir htikmtin uygulanma tarz1 hakk1nda yetkili makamlar1n 

gorti§ ve kanaat1n1 degi§tirmi§ olmalar1 veya bu htikme ait bir 
i~tihat1n degi§mesi halinde, ytiktimltiye vergi cezas1n1n 

verilemeyecegini belirtmektedir.(160) 

V.U.K.375.md.si ise vergi cezalar1nda yap1lan hatalarin, 

kanunun vergi hatalar1n1 dtizeltilmesi yoluyla dtizeltilecegi ongo

ren htiktimleriyle dtizeltilebilecegini hUkmetmektedir. Genel ceza 

hukukunda ge~erli olan kurala gore ise, fiili yan1lma esasl1 

oldugu takdirde, yani fail yan1lmam1§ olsa idi, fiil su~ te§kil 
etmeyecek idi ise fail kasden hareket etmi§ olmaz.(161) 

Hileli ka<;akc;1l1k sm;lar1nda, ceza hakimi V.U.K. 1 ndaki 
htikUmleri ve 

ha ta esasl1 

verecektir.(162) 

de, ceza hukuku kurallar1n1 tatbik edeceginden, 

oldugu cihetle kasd1n bulunmad1g1na karar 

(160) ERMAN, Vergi Su~lari,s.15,16 HIZLI, a.g.e.,s.89,90 
~AGLAR, a.g.m.,s.18 YtiCEL, a.g.e.,s.348,349 
KA.PTA~, Vergi Cezalar1 ve Vergi Uyu§lllazl1klar1, Maliye .Bakanl1g1 50.Yil 

Yay1nlar1, Ank.,1973,s.28 
KOCAHANoGLU, Kurtulma Yollari,s.402-407 
KOCAHANoCLU, ihtilaflar Sistemi,s.253-260 

(161) Vergi hatalarirun dtizeltilmesi konsunda ve bu konuyla ilgisi olan i.Y.U.K. 
nd.10 ve 11 ha1.orrla ~ i<;in li<z. OZBALCI, Vergi Davalar1, Feryal Mat., 
Ank.,1988, s.192-251 KANETi, a.g.e.,s.130-138 

(162) ERMAN, Vergi Su~lar1, s.31 
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GorUldtigU gibi, V.U.K., gerek yan1lma ve resmi makamlar1n 

ytiktimltiyti yan1ltmas1 ve gerekse hukukun yanli§ yorumlanmasi 

hususunda ongordtigti dtizenlemelerle, ceza hukuku doktrinindeki en 

yeni ve humanist doktrini benimsemi§ bulunmakta, ferde onem 

vermekte ve yan1ltma hususunda, ytiktimltintin resmi makamlarin 

§UUrsuz bir aleti haline gelmesini onlemek istemektedir. Oysa, 

klasik ceza hukuku doktrini bu gibi halleri ancak takdiri 

hafifletici sebep olarak kabul edebilmektedir.(163) 

Bu nedenle, ceza hakimi bu ttir sebeplerin varl1g1 halinde 

gerek V.U.K.'nun ongordtigti ve gerekse ceza genel teorisinde 

kabul edilmi~ gene! kusurlulugu kaldiran sebepleri takdir 

edecektir. Zira, bu sebepler, netice itibariyle manevi unsurun, 

kusurlulugun olu§umunu engelleyen ve etkileyen sebeplerdir. 

Sonu~ olarak hileli vergi ka~ak~1l1g1 su~u, ceza hukukunda 

belirlenmi§ ve baz1 prensiplere baglanmi§ diger su~lara btiytik 

yak1nl1k arzetmektedir. Mtieyyidesinin "hapis" olmasi nedeniyle 

ctirtim ni teligindeki bu su~ ayn1 zamanda vergi hukuku ile ceza 

hukukunun yak1nla§mas1 ger~egini daha da iyi ifade etmektedir. 

( 163) ERMAN, Ttirk Vergi Hukukunda Yer Alan Ceza Hukukuna Ai t 
Prensipler, s.85,86 
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D (j R D tJ N C tt B 0 L tJ M 

HiLELi VERGi KA~AKGILI~I SUGU 
ILE 

iLG!Li DAZI MESELELER 

I. SUCA TESiR EDEN SEBEPLER 

Hileli vergi kac;akc;1l1g1 ve kac;akc;1l1ga te11ebbtis suc;lari 
ic;in V. U. K. 'nda (jzel bir §ekilde dtizenlenmi§ agirla tic1 veya 
hafifletici sebepler tingtlrtilmil~ degildir. 

Suc;a tesir eden sebepleri, suc;un varl1g1 ic;in bulunmalari 
zorunlu olan kurucu unsurlara eklenen ve suc;un daha ag1r veya 
hafif say1lmas1n1 ve bunun sonucu olarak da temel cezan1n 

artt1r1l1p indirilmesini gerektiren ve fakat bulunmalar1 halinde 
suc;un varl1g1na .zarar vermeyen ve suc;un hukuki ni teliginin 

degi§mesine yol ac;mayan sebepler olarak tan1mlamak mtimktindlir.(1) 

Fikirmizce. hileli kac;akc;1l1k suc;larinda baz1 

ozel nitelikteki ag1rlat1c1 ve hafifletici sebeplerin 

dtizenlenmesi yerinde olur. Bu husuta ozel kural olmamas1 

nedeniyle ceza hakimi, genel kurallar1 uygulacag1ndan takdiri 
hafifletici sebepleri gozontine alacak (T.C.K.md.59), ancak 

genel ag1rlat1c1 sebepler ceza mevzuat1m1zda kabul edilmi§ 

olmad1g1ndan her hangi bir ag1rla§t1r1c1 sebep de soz konusu 
.olamayacakt1r. 

(1) DONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku,C.II,s.361,vd. 
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Bu hususta baz1 ag1rlat1c1 sebepler onermek milmktindtir. 

Ornegin, yukar1 da da belirttigimiz gibi, ozellikle bu su~u 

i§lemek i~in bir te§kilat kurulmas1 halinde, glimrUk 

kac;ak~1l1g1na ili§kin 1918 s.k.'nun 27.md.sinde bu su9u ayr1ca 

cezaland1rd1g1 gibi, bir ag1rlat1c1 sebep saymak mtimktin 

olabilir.(2) 

Vergi memurlar1n1n suc;a kat1lmalar1 halinde de her hangi 
bir ag1rlat1c1 sebep ongortilmti§ bulunrnarnakta olmas1na ragmen bu 
halin de bir a~1rlat1c1 sebep te,kil etmesi bir fikir olarak 

dti§tintilebilir. (Bunlara, T.C.K. 'nun 3.Bap'indaki md.ler ayr1ca uygulamr.) 

Ote yandan, ziyaa ugrat1lan verginin azl1g1 veya c;oklugu da 

suc;a tesir eden sebepler olarak gozontine al1nmal1d1r. 

II. iGTiMA (BiRLE~ME) 

Vergi hukukunda onemli bir uygulama alan1 bulunan ceza 

hukuku kaidelerinden biri olan ic;tirna sorunu, birden fazla sue; 
i§leyen kimselere nas1l ceza verilecegini saptarna esasas1ndan 
dogmu§tur. Bu bak1rndan ceza hukuku teorisinde, bir c;ok gorti§ (3) 
ve c;e§itli kanunlarda farkl1 prensipler ortaya at1lm1§t1r.(4) 

T.C.K.'nun 79.md.sine gore, bir fiil kanunun c;e§itli 

htiktimlerini ihl~l ediyorsa, bu durum "fikri ic;tirna" olarak 

tan1mlan1r ve suc;luya ihlal et tigi htiktirnlerden en ag1r cezay1 

gerektiren htikrntin cezas1 verilir. 

Hileli vergi kac;akc;1l1g1 sec;imlik hareketli bir sue; olup, 

( 2) Bkz. yukar1da s. 53 

( 3) Cezamn saptanmasina ili§kin tic; sistem bultmmaktach.r. Bunlar, a)Ag1r 
basrna sisterni, yani ihlal edilen htikUmlerden en ag1r1nin cezas1 verilir. 
b)Toplama sisterni, 1'CK.ntm benimsedigi sistem olup, faile i~ledigi 
su~lar1n cezalar1nin toplanu. verilir,c)Hukuki i~tima sistemi,en ag1r 
htikUrntin cezasi temel ceza,digerlerinin ise buna eklenrnesi ~eklindedir. 
Bkz.SONSUZ0CLU, a.g.t.,s.11,12 KOCAHAN0CLU,ihtilaflar Sisterni,s.67,68 

(4) ERMAN, V.U.K. 'nda Yer alan ceza hukuku kaideleri,s.216 
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bu bak1mdan, eger fail ~e§itli bendlere giren hareketlerden 

bir kac;1n1 ika ederse, ihlal edilen bent adedince veya hie; 

degilse bir kac; sue; i§lemi§ say1labilmesi ic;1n sue; i§leme 

kasd1na bakmak gerekir. Bu tek oldugu takdirde ortada tek sue;, 

daha fazla ise, birden fazla hileli ka9ak91l1k suc;u mevcut olur. 

V.U.K. fikri ic;tima ac;1s1ndan ozel bir hUktim getirmi§tir. 
Buna gHre, bir fiil ile ziyaa ugrat1lan vergiler, nev'i 

bak1m1ndan digerlerinden farkl1 iseler, suc;lar aras1nda ic;tima 
yoktur. Fail kac; verginin ziyaa ugramas1na sebep olmu~sa~kadar 
vergi suc;u i~lemi§ say1l1r.(V.U.K.md.335) (5) 

Ancak bu htikilm, Ka9ak91l1k, ag1r kusur ve kusur ic;in sevk 

edilmi§ olup hileli vergi· kac;ak91l1g1 i<;in sHzkonusu degildir. 

Bu sebeple, bu sue; hakk1nda ceza hukukunun i<;tima kurallar1 
uygulanmal1d1r.(6) 

Bu fikirde olmayan bir diger gorU~ ise ozel nitelikteki 

V.U.K.'nun uygulanacag1n1 savunmaktadir.(7) 

Biz de Ceza genel hukukunun uygulanm~s1n1 kabul etmeyi 
uygun bulmaktayiz. Zira, V.U.K.'nundaki i<;tima ile ilgili 
dtizenlemeler md.335,336,337'den de anla§1lacag1 gibi ka9ak91l1k, 

ag1r kusur ve kusur i<;in getirilmi§ dtizenlemelerdir. Bu sebeple, 

ayr1 ayr1 tarihlerde bile meydana gelse,ayn1 md.nin ihlali 

halinde bir tek sue; vard1r. T. C. K. 80 'e gore bu halde ceza, 

alt1da birden yar1ya kadar artt1r1l1r. 

(5) ERKiNER, a.g.m.,s.262 
(6) ERMAN, Vergi &J:;1an. ,s.40, 75 ERKiNER, a.g.m. ,s .262 

ERMAN, Hileli Vergi Suc;lar1 Hakkinda Baz1 DU~Unceler,s.56 
KIRBA§, a.g.e. ,s.167 

(7) CivRiz, Ceza Mahkemelerinde Yarg1lanacak Vergi Kac;akc;1l1g1 Suc;lar1nda 
Teselstil, Mali Sorunlara ~oztim Dergisi, Sayi 9, Yil.2, Eyltil, 
1986, s.28 

HIZLI, a.g.e.,s.139 SONSUZoCLU, a.g.t.,s.33 
Ayr1ca Yarg1tay da teselsUl konusunda T.C.K.htiktimlerinin 
uygulanamayacag1n1 belirtmektedir. ( Y.9.CD., 28.9.1989, 
E:l989/1778, K:l989/3798 -Bkz.GUNDEL, a.g.e.,s.15) Ancak bu 
gorti§te olanlar ilgili htiktimlerin V.U.K.'nundaki yeri ve ce~a 
mahkemesinde yarg1lanacak olan su~un cezas1n1n da hap1s 
oldugu hususlar1n1 g~z ard1 ederek, neredeyse Ceza hakimini 
vergi mahkemesi hakimi gibi varsaymaktad1rlar. 
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Diger taraftan, V.U.K, mali kaza taraf1ndan cezaland1r1lan 
vergi suc;lar1 ile adli kaza taraf1ndan ceza kanununa gHre 

cezaland1r1lan suc;lar1n ic;tima ve tekerrUr bak1m1ndan 

"birle§tirilemeyecegin~ HngHrmti§ttir.(8). Bu sebeple mesela vergi 

suc;u te§kil eden bir hareket ayn1 zamada da gtimrtik kac;akc;1l1g1 

suc;u olu§tursa ve hatta bunlar para cezas1 (ayn1 ttirden) 

bile olsalar, birbirlerinden mahsup edilemez, indirilemezler. 
Her iki ceza da ayr1 ayr1 htikmolunur ve infaz edilirler.(VUK.340/1) 

Ayn1 md .nin 2. f1kras1na gtsre ise, vergi cezas1yla 

cezaland1r1lan fiiller, ayn1 zamada T.C.K. 'na gore sue; te§kil 

ediyorsa, vergi cezas1 kesilmesi, bu kanunun uygulanmas1na engel 

te§kil etmeyecektir. 

Ayr1ca md.367/4 uyar1nca, hileli kac;akc;1l1k ve kac;akc;1l1ga 
te§ebbUs suc;lar1n1n ceza md.leri olan 359. ve 360. md.lerde 

yaz1l1 cezalar, kac;akc;1l1k, ag1r kusur, kusur veya usulstizltik 

cezalar1n1n ayr1ca uygulanmas1na engel te§kil etmeyecegi gibi, 
ayn1 md.nin 5. f1kras1 da ceza mahkemesinden sad1r olacak 

kararlarla V.U.K.'nundaki cezalar1 uygulayacak makamlar1n 
kararlar1n1n olarak birbirini baglamayacag1n1 
belirtmektedir. 

Ozellikle bu son md.nin amac1, daha tlnce de belirttigimiz 
gibi, her iki yarg1 organ1n1nda karar serbestisini temin 
etmektir.(9) 

(8) 

(9) 

Bu konuda "Suc;larda Birle§rne" kenar ba§l1kl1 Cd.aha dogru bir ifadeyle 
suc;lada birle§rneme olmal1ydi. •• ) 340.md. §oyledir: "Bu kanunda yaz1l1 
kac;akc;1l1k, ag1r kusur, kusur ve usulstizltik cezalar1 ile T. C. K. 'nda ve 
diger kanunlarda yaz1l1 cezalar,ic;tirna ve tekerrUr htiktimleri bakimindan 
birle§tirilemezler, 

Bu kanunla vergi cezas1yla cezaland1r1lan fiiller, ayru. zamada 
T.C.K. 'na gl:>re sue; te§kil ettigi takdirde, vergi cezasi kesilmesi, 
mezkur kanun hUkmtine gl:Sre tevfikan takibat yap1lmasb1na mani olmaz." 

KOCAHANoGLU, ihtilaflar Sistemi,s.78 
ERMAN, V.U.K. 'nda Yer Alan Ceza H~ Kaideleri,s.218 
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III. i~TiRAK (KATILMA) 

Bir sugun birden ~ok fail taraf1ndan i§lenmesi mtimktin olup, 
ayn1 sugta birden fazla ki,inin bulunmas1 onlar1 ''ortak" c,erik) 
hale sokar. Genel olarak i§tirak, birden gok failin, sug i§lemek 

igin iradi bir §ekilde birle§meleri ve sugun bu §ekildeki 

birle§meden meydana gelmesidir.(10). Bir ba§ka ifadeyle, bir 

ki§i taraf1ndan i§lenilmesi mtimktin olan bir su~un, birden fazla 

ki§ilerce ve onceden anla§mak suretiyle ger~ekle§tirilmesi 

haline i§tirak, bu tip su~lara da i§tirak halinde su~lar 

denilir.(11). GUnUmUzde bu daha ~ok ekonomik su~larda ve 
orgUtlenmi§ i§tirak §eklinde gtlrtilmektedir.(12) 

Faillerin cezaland1r1labilmesi igin, tipe uygun bir 

hareketin ve hukuka ayk1r1l1g1n bulunmasi §art tir. Tipe uygun 

hareketi yapan f ailin §ahs1na ili§kin sebeplerle cezaland1r1lma
mas1 diger §eriklerin cezaland1r1lmamas1 sonucunu dogurmaz. Bu 

sebeple, kti~tik veya k1s1tl1n1n i§ledigi fiile i§tirak 

mlimktindtir.(13) 

Vergi hukukunda da i§tirak kurallar1, su~u olu§turan icrai 

hareketi yapmami§ olup, ancak faile telkinde bulunma, te§vik 

etme , yard1mc1 olma gibi hareketlerde bulunmu§ olanlar1 

cezalandirmakla, tamamlay1c1 ve dtizenleyici kurallar1 olan bir 
kurumdur.(14) 

(10) ER.EM, Ttirk Ceza Hukuku, Genel .HUktimler, Segkin Yayinevi, .Ank.,1984,s.391 
(11) DONMF.ZER/ERMAN,Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku,C.II, s.473 
(12) DONMEZER,Kriminoloji, 6.basi, FakUlteler Mat.,iST.,1981,s.371 
(13) YtiCEL, a.g.e.,s.210 
(14) ZORLU, Vergi Hukuku, Maliye Bakanl1g1 Tetkik Kurulu Yay1n1, No:1980/222, 

Ba§bakanlik Basimevi, .Ank.,1981,s.100 
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i§tirak htiktimleri ilk kez 

kac;ak~1l1k su<;una ili§kin olarak; 

kac;ak~1l1ga tevik (md.327) ve 

§eklinde dtizenlenmekteyken, 213 

5432 s.k.ile ve yanlizca 

Kac;akc;1l1ga i§tirak (md.326), 

kac;akc;1l1ga yard1rn (rnd.328) 

s.k. ile kac;akc;1l1k tabiri 
kald1r1lm1§, kanunun sisternetigi degi§tirilmi§tir. Bunlardan 
338 .md. ceza htiktimlerine ai t dordtincti ki tab1n "Genel esaslar" 
ba§l1g1n1 ta§1yan birinci kism1nda yer alrnakta ve "i§ tirak" 

ba§l1g1 alt1nda ceza hukukundaki terimi ile " asli rnaddi 
i§tirak1" dtizenlemektedir. DiAer iki md.(md.346,347) ise, " 
Vergi cezalar1" ba§l1g1 alt1nda ikinci kis1m1n "kac;akc;1l1ga" 

ayrilan birinci boltimtinde yer almi§ tir. Oysa, 5432 s. k. sadece 

ka<;akc;1l1k suc;unu kapsama almakta ve hileli kac;akc;1l1k suc;una 

Ceza kanunu htiktimlerinin tatbikine olanak vermektelerdi.(15) 

Doktrinde, hileli kac;akc;1l1k suc;una i§tirak halinde V.U.K. 

htiktimlerinin degil, T. C. K•. 64., 65nd. htikUmlerinin uygulanacag1 
savunulmaktaysa da, bu gorti§Un yukar1da ac;1klad1g1m1z sistematik 

degi§iklikten once ongorUldUgti muhakkaktir. Ozellikle kanun 
metinlerinden anla§1lacag1 gibi, hileli kac;akc;1l1k suc;lar1 da 
bunlar1n kapsam1na dahil olacakt1r. (16). Yarg1tay1n yeni geli§meye 
ba§layan ic;tihad1 da bu yoldadir.(17) 

(15) SONSUZC>CLU,a.g.t.,s.70,71 ER.KiNER., a.g.m.,s.258 
(16) Doktrinde ozellikle ERMAN, V.U.K. 'nda Yer Alan Ceza Hukuku Kairelert,s.20J 

ER.MAN, Vergi Su<;lar1,s. 75 SONSUZoCLu bu gorti§U kabul etJni§ 
gortinmektedir.a.g.t.,s.72 
Bizim de i§tirak ettigimiz, V.U.K.nun uygulanrnas1 g'Ori.U?tinde: 
ERKiNER, a.g.m.,s.258 IITZLI,a.g.e.,s.138 
BULUTOCLu, Ttirk Vergi Sistemi,5.bas1,,ist.,l976,s.679 

(17) Y.9.CD. 6.12.1989,E:l989/2944,K:1989/4648 say1l1 karar1 §oyledir: 
"San1k hakk1nda sahte ve muhteviyat1 itibariyle yan1lt1c1 fatura vennek 
§eklindeki eyleminden dolay1, maddi ~ikar saglay1p saglamad1g1 
ara§t1r1larak 213 say1l1 kanunun 347 .md. mi, yoksa 338.md.si yoluyla 
359 md. sinin mi uygulanacag1 hususunun tart1§1118s1z b1rak11.mas1, kanuna 
aykiri. .• " Bkz.GUNDEL, a.g.e.,s.92 
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Vergi suc;lar1nda i§tirak sadece kac;akc;1l1k ve hileli 
kac;akc;1l1k suc;lar1nda sozkonusudur. Kusur,ag1r kusur ve 
usulstizllikte i§tirakten bahsetmek mtimktin olmaz. Zira bunlarda 
11 kast 11 yoktur. i§tirakte ise tsncelikle i§tirak kasd1 aran1r. 
Kasd1n unsur olmad1g1 suc;lara i§tirak hliktimleri uygulanamaz.(18) 

Ancak §unu belirtmekte fayda vard1r ki, doktrinde bir 

mliellifin savundugu gibi (19), hileli kac;ak<,;1l1k suc;unda 

i§tiraka V.U.K. uygulan1§ sebebi ozel htiktirn olrnas1 degil, 

yukar1da ac;1klad1g1rn1z gibi kanunun sisternatigi ve lafz1d1r. 

A. ASLi MADDi t~TiRAK (t§tirak) : 

Asl1nda ceza hukukundaki, asli maddi i§tirak1 
"i§tirak 11 kenar ba§l1kl1 md. 338' e gC:ire; 11 

menfaat gozetmek §art1yla birden fazla 

dtizenleyen, 
ayr1 maddi 
kac;akc;1l1k 

yapt1klar1 veya kac;akc;1l1ga te§ebbtis say1lan fiilleri irtikap 

ettikleri veya dogrudan dogruya beraber i§lemi§ olduklar1 

takdirde her biri hakk1nda, i§tirak ettikleri suc,;lar i<_;in bu 

kanunda yaz1l1 cezalar uygulan1r. 11 

Maddeden, suc,;a i§tirak edenin bir menfaat gozetmesi §art1 

arand1g1 anla§1lrnaktad1r. Oysa, ayn1 ttir i§tirak1 dtizenleyen 

T.C.K. md.64/l'de boyle bir menfaat dolay1s1yla hareket edilmesi 

aranmam1§t1r. Bu bak1~dan sistem, T.C.K.'ndan ayr1lmaktad1r.(20) 
Diger taraftan, sadece bu i§tirak ttirli ic,;in kac;akc;1l1ga 

te§ebbtis suc;lar1nda i§tirak kabul edilmi§, diger md. lerde bu 
konuda bir dUzenleme getirilmemi§tir. 

(18) AKDENiZ, Tlirk Vergi Sistemi ve Tatbikat1, ist.,1967,s.125 
(
2
19
0

) HIZLI, a.g.e.,s.138 
( ) ERMAN, sozti ge~en eserlerinde bu menfaat unsurunun ceza kanunud.an farkli 

olmas1ni, su~a i§tirakta ceza kanunun uygulanmasi gerektigi fikrine 
esas almaktad1r. 
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~erikin i~tirak1n1n cezaland1r1labilmesi i~in mtikellef veya 

sorumlu olmas1 da gerekmez. Bu i ti bar la, menfaat temini 

ibaresini, ayr1 ayr1 ki§ilerin ve fakat her biri iGin ayr1 vergi 

ziya1 getirmi§ olmas1 §art1na baglayan gorli§e (21) 

kat1lam1yoruz. Zira .menfaat vergi ziya1ndan ibaret degildir. 

Ornegin, ikisi mlikellef ti~ ki§i, mtikellef olmayana para vererek 

ka~ak~1l1k su~u ieylemi§lerse ti~U de ayr1 ayr1 menfaat elde 

etmi§lerdir. Yukaridaki gtirU~e de kat1l1r ve suc;;un azmettirme 

olmad1g1 da gozetilirse srn;u asil irtikap eden , ytiktimlti 

olmad1g1ndan kendisine ait bir verginin ziya1ndan da 

bahsedilemeyeceginden fiili cezasiz kalir.(22) 

Bir diger §art ise , i§tirak iradesinin varl1g1d1r. Kanun 

metni, -dogrudan dogruya beraber i§lemi§ olduklar1- gibi 

ibarelere yer vererek bu hususu ifade etmektedir. Ote yandan 

hileli vergi kac;;akc;;1l1g1 zaten kasden ieylenebileceginden bu 

hususun ayrica belirtilmesine bile gerek yoktur. Tedbirsizlikle 

veya rastlant1 sonucu (yani taksirle) i§tirak soz konusu 

olamaz.(23) 

Ayr1ca, asli maddi i§tirak1n bir "ag1rlat1c1 sebep" te§kil 

etmesi hakl1 olarak ileri stirtilmektedir.(24). Yukar1da da 

ac;;1klad1g1m1z gibi, kac;;ak~1l1k 1c;;1n te§kilat kurulmas1nda bu 

i§tirak1n cezaland1r1lmas1n1n bir yolu da bunun ag1rlat1c1 sebep 

olarak kabultiyle mtimktindtir.Bu sebeple bu hususta kanun 

degi§ikligi ongorenlerin fikrine biz de ieytirak ediyoruz.(25) 

(21) ERMAN, V.U.K. 'nda yer alan Ceza Hukuku Kaideleri,s.220,221 
ERMAN, Vergi Su~lari,s.33 ytjCEL, a.g.e.,s.217,218 

(22) ERoGLU, a.g.e.,s.651 ERKINER, a.g.m.,s.259 ve dn.98 
MUTLUER, a.g.e.,s.107 KOCAHANoGLU, Kurtulma Yollari,s.150,151 
KOCAHANoCLU, ihtilaflar Sistemi,s.83,84 SONSUZoGLU, a.g.t.,s.70,71 
ingiltere 'de mlil?teri lehine suc;;a katilanlar ve muhasebeciler de su~a 
katilnu.~olurlar bkz.yukar1da s. 20-22 

(23) TURGAY, V.U.K. ve Tatbikati,s.907 vd. BULUToGLU, a.g.e.,s.679 
(24) Ci.iRAN, a.g.m.,s.212 TOSUN, a.g.e.,s.46 BULUToCLU,a.g.e.,s.679 

ERKiNER, a.g.m.,s.259 
(25) Bkz. yukarida s. 53 ve s. 136 
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B. ASLi MANEVi i$TiRAK (Te~vik) : 

TeJ?vik, daha teknik adiyla "asli rnanevi i§tirak", ba::;ka bir 

deyirnle de ''azrnettirm~", V.U.K.md.346'da §oyle tarif edilrni§tir; 

"Bir mUkellefi veya vergi sorumlusunu kac;akc;1l1k yapmaya azmettirenlere 
i§lenen f iiller i<;in mtikellef e veya sorumluya uygulanacak ceza aynen 
uygulan1r." 

Maddeden de anlaf?1ld1g1 gibi, §ayet ,erik hileli vergi 

kac;akc;1l1g1 hareketlerinden hi<;birini yapmamakla beraber, 

T.C.K.md.64/2'de dtizenlenmi' olan "azmettiren" durumunda bulunur 

ve kendi azmettirmesi sonunda, vergi mlikellefi sue; irtikap 

ederse, 346 .md. uyar1nca kendisine, sanki hileli vergi suc;:unu 

bizzat kendisi ika etmi' gibi fiilin tam cezas1 verilir. 

Azmettirme olarak adland1r1lan asli manevi i~tirakte, suc;u 

i,leyecek olan f ailde sue; i'leme konusunda en ktic;tik bir fikir ve 

niyet yokken, azmettirenin hareketi sonucunda failde bu fikir ve 

karar ol Uf?IDUf? tur. Diger bir if ade ile, azme t tirmede suc;un nedeni , 

sue; i§leme niyetinin azmettirilene aktar1lmas1d1r.(26). Fer'i 

manevi i~tirak ve bundan kaynaklanan "te:;ivik" halinde ise, 

failde sue; i~leme niyet ve fikri olu§ffiUf?tur. Fer'i manevi 9erik 

bu fikri karara gec;irecek §ekilde etkide bulunur. Yani burada 

sue; if?lemeye degil suc;un devam1n1 saglamaya te§vik soz konusu 

olup, failde sue; i:;ileme karar1 te~vikten de once vardir.(27) 

Maddede bu manevi i§tirak hallerinden hangisinin bulundugu 

tart1§mal1 (28) olmakla beraber fikrimizce, her ikisininde 

(26) CANDAN, Vergi Usul Kanunda Dlizenlenen Vergi Sue; ve Cezalar1 VII, ~liye 
Postas1 Dergisi, Say1 200, 1.1.1989, s.57 

(27) EHMAN, V.U.K.'nda Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri,s.221 
EREM, Genel Jfliktimler,s.445 

(28) EDiZDOGAN, a.g.e. ,s.29 ERMAN,V.U.K. 'mayer A1m Ceza JiJkulm Kaidl?Jeri,s.221 
SONSUZoGLU, a.g.t.,s.73,74 
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ayni madde ve ba~l1k alt1nda bulundugunu ve boylelikle 

aralar1ndaki fark1n kald1r1lm1£? olup, ikisine de ayn1 ve tam 

ceza verilme amac1n1 ta§1d1g1n1 soylemek mUmktindtir.(29) 

Asli maddi i~tirakte oldugu gibi asli manevi i§tirakte bir 

maddi menfaat §art1 ileri stirtilmemi§ ise de azmettirenin 

cezaland1r1lmas1 i~in suc;un "tamamlanm1§" olmas1 aranmakta, 

su<;un te§ebbtis halinde kalmas1 durumunda azmettirenin 

cezaland1r1lamayacag1 benimsenmektedir.(30) 

Ancak biz bu gorU11e de kat1lam1yoruz. Yukarida da 

belirt tigimiz gibi, te§ebbtis hali hileli vergi kac;akc;1 l1g1n1n 

tam anlamda te§ebbtis durumu degildir. Diger bir ifadeyle 

kac;akc;1l1ga te§ebbtis suc;u ayr1 bir sue; gibi dti§lintilmelidir. Bu 

sue; hileli kac;akc;1l1g1n daha basit §ekli olarak 

nitelendirilebilir. Zira vergi ziya1 meydana gelmemi§ olsa dahi 

tipe uygun hareketlerin tesbitiyle sue; olU§IDU§tur. Bu itibarla 

ka<;ak~1l1ga te§ebbtis su<;una da bu ttir i§tirak mtimktindtir.(31) 

C. FER'i MADDi i~TiRAK (Yard1m) 

V.U.K., fer'i maddi i§tiraki Ceza Hukukundan daha gene! ve 

esnek olarak dtizenlemi§tir Ceza hukukunda maddi fer' i i§tirak 

olarak dtizenlenen "yard1m" hali V.U.K.md.347/l'de di.izenlenmii;;tir: 

(29) 

(3.0) 

(31) 

"Ka<;ak<;1lik oldugunu bildif>.i bir fiilin i£?lenip, trunamlanrnas1n1 f iili 
ile kolayla§tiranlara, bundan ayr1 bir menfaat gozetmedigi takdirde, bu 
fiiller i<;in kanunda belli edilen cezalar1n dortte biri kesilir veya 
htikmedilir " 

ER.MAN, V.U.K.'nda Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri,s.22 
TURGAY, V.U.K. ve Tatbikati,s.954 ERMAN, Vergi Su~lari, s.34 
GO<;, Sahte ve Muhteviyat1 itibariyle Yanilt1c1 vesikalar,s.33 
EDIZDOGAN ise a.g.e.,s.30'da bunun asli manevi i9tirak oldugunu 

benimsernektedir. Ayn1 g~rti~te,ctiNDEL, a.g.e.,s.90 
ER.MAN, V.U.K. 'nda Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri,s.221,222 
ERMAN, Tlirk Vergi Hukukunda Yer Alan Ceza Hukukuna ait Prensipler,s.78 
KIR~, bunun yan1nda bir yarar1n saglanmas1n1 da ongormektedir.age.100 
ERKiNER, a.g.e.,.260 
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Bu htiktim T. C. K. 'nun 65. md.sindeki fer'i if?tirak 
mliessesesinden birkac; noktada ayr1lmaktad1r: 

Ceza kanunu fer' i ii:}tiraki maddi ve 

ay1rd1g1 halde, bu md. "fiili ile 

manevi olarak ikiye 

kolayla11t1ranlar"dan 

bahsetmekle sadece maddi fer'i i§tiraki dtizenlemektedir. 

Bu nedenle, md. 346 'da dlizenlenen azmet tirme d191nda kalan 

diger manevi i~tirak halleri, yani te§vik, suc;u irtikap karar1n1 

takviye, f iil i §lendikten sonra mlizaharet ve muavene t te 

bulunacag1n1 vaadetmek, su~un ne§ekilde i~lenecegine dair 

talimat vermek halleri V.U.K. 'nda cezaland1r1lamamaktad1r.(32) 

Fiilin i~lenmesine yaralacak i§ ve vas1talar1 temin etmek 

ve sue; i~lenmeden once veya i~lendigi s1rada mlizaharet ve 

muavenet suretiyle suc;a i1?tirak, "fiili kolayla~t1rm~'say1lacag1 

cihetle 347.md. kapsam1na girer fikrindeyiz.(33) 

Diger taraftan, ceza kanununa gtire fer'i ~erikin 

cezaland1r1lmas1, rnenfaat ternin edip etmemesine bagl1yken, bu 

md. menfaat "gozetmeme" 1?art1n1 getirmi~tir. Ancak menfaatin 

maddi olmasi halinde durum ac;1kken, manevi bir menfaatin varl1g1 

ihtimali kanunda bir bo~luk te§kil etmektedir. (34) 

Sonuc; olarak, yard1mda ceza te~vik ve 
dti§tiktlir. ~tinkli i§tirakta fiilin i~lenmesi 

icrai hareketler ya fiili irtikap etmek §eklinde 

i~tirakten daha 
ic;in gerekli 

ya da, birlikte 

i~lemek 9eklinde gerc;ekle~tirilmekte, te~vik halinde ise, ~erik 

su~ i~leme karar1na etki etmemekte, yard1mda ise, fiilin i~lenip 

tamamlanmas1 kolayla§t1r1lmaktad1r. ( 35) 

(32) ERKiNER, a.g.m.,s.261 
(33) Aksi fikir ERMAN, Ka<;aks1l1kta Yardim Suc;u ve Muhasebecinin Durumu, 

Vergi Mecmuasi, sayi 33, Ist.,1956,s.23 
(34) SUNSUZoGLU, a.g.t.,s.82,83 
(35) Bu i~tirak ttirtinde de su9Wl tamamlaTlffil~ olmas1 aran1r.Bu konuda yukar1da 

yapt1g1ffilz a~1klama fer'i maddi i~tirak i~in de ge~erlidir. 
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IV. TEKERRUR 

Ceza hukukunun bir amac1 da sue; i§lenmesini onlemek olup, 

bu sebeple fail ceza dolay1s1yla uslanmami§sa, cezan1n giderek 

artt1r1lmas1 yoluna ba§vurulmaktad1r. Ceza hukukunda "tekkertir" 

ad1 verilen bu kurum, sue; dolay1s1yla mahkum olan failin, 

cezas1n1 c;ektikten ya da cezas1 kanuni · nedenlerle dti§ttikten 

sonra, kammda gi::Ssterilen stireler ic;inde yeniden sui;; ieylemesi 

halidir. Yani, bir suc;tan dolayi mahkumiyeti kesinle§tikten 

sonra yeniden sue; i§leyen ki§inin durumuna tekerrtir 

denilmektedir.(36) 

V.U.K., ceza hukukunun tekerrtire ili§kin htiktimlerine kendi 

bilnyesine uygun olarak yer vermi§ bulunmaktad1r. Dolay1siyle, 

ceza hakimi hileli vergi kac;akc;1l1g1 ve kac;akc;1l1ga te§ebbi.is 

suc;lar1nda T.C.K. 'nun tekerrtire ili§kin hliktimlerini, diger vergi 

cezalar1n1 uygulayan merciiler ise V.U.K. htiktimlerini 

uygulayacakt1r.Diger bir ifadeyle, V.U.K.'nda yer alan tekerrtir 

htiktimleri Ceza mahkemelerinde yarg1lanacak vergi suc;lar1n1 

kapsamay1p, bunlar ic;in ceza kanunu normlar1 tatbik edilecektir. 

"Ctirtimde tekerrtir" ba:;;l1g1 ile T.C.K.81/1. md.sine gC:5re, 

'bir kimse be§ seneden ziyade mtiddetle bir mahkumiyete ugrad1ktan 

sonra, cezas1n1 c;ektigi veya ceza dti§tilgti tarihten itibaren on 

sene ve diger cezalarda be11 sene ic;inde ba§ka bir sue; daha 

i:,?lerse, yeni suc;a verilecek ceza alt1da hire kadar artt1r1l1r." 

Ceza hukukunda basit tekerri..ir olarak adland1r1lan bu 

(36) DONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II,s.598 
EDiZDOGAN, a.g.e.,s.37 
YCTCEL, a.g.e.,s.150 
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tekerrtir §eklinden ba§ka, basit ozel tekerrtir (md.81/2) ve 

tekrarlanmi~ ozel tekerrlir (md.85) halleri de dtizenlenmi~ 

bulunmaktadir. 

T.C.K.md.81/2 uyar1nca, yeni sue; daha tsnceki mahkumiyete 

sebep olan sue; cinsinden ise, htikmedilecek ceza al tida birden 

tic;te hire kadar artt1r1lmaktad1r. T.C.K.md.85'e gore ise,san1e1n 

i~ledigi suc;lardan dolay1 her defas1nda ti<; aydan fazla olmak 

Uzere iki veya daha fazla §ahsi htirriyeti baglay1c1 cezalara 

mahkum olmas1 halinde, 81.md. 'de yaz1l1 slireler ic;inde yine 

~ahsi htirriyeti baglay1c1 bir cezan1n verilmesini icap ettiren, 

yine ayn1 cinsten bir sue; i§lenmesi ve gorecegi cezan1n mtiddeti 

otuz aydan a~ag1 olmas1 halinde mezkur ceza mtiddeti yar1 ve sair 

hallerde ag1r hapis ve hapiste otuz seneyi gec;ememek tizere Uc;te 

bir oran1nda artt1r1l1r. Bu iki hal de ag1rla~m1~ tekerrlir 

halidir.(37) 

V.U.K.md. 339'da dtizenlenmi~ bulunan tekerrlir kural1 esas 

olarak Ceza kanununa uygun bulunmakla baz1 farklar mevcut tur. 

Her ne kadar inceleme konumuz olan hileli vergi kac;akc;1l1g1 

suc;una T.C.K.nun tekerrlir htiktimleri uygulanacaksa da, V.U.K.nun 

ceza hukukundan ald1g1 etkilerin tesbiti ic;in bu hususa da 

k1saca deginmekte fayda vard1r. 

V.U.K. 339. md. 'ye gore, Kac;akc;1l1k, ag1r kusur, kusur veya 

usulslizltikten dolay1 ceza kesilen ve cezas1 da kesinle9en bir 

kimse ayn1 nev'iden bir fiili cezan1n kesinle§tigi tarihi takib 

eden y1l1n ba:pndan ba~lamak tizere, kac;akc;1l1k, ag1r kusur ve 

(37) Inceleme konumuzu geni~letmemek amac1yla T .C .K. hi.iktimlerine kisaca 
deginmekle yetiniyoruz. V .U .K. 'ndaki dtizenlemeden fnrki ve daha fazla 
bilgi i~in bkz. SONSUZoGLU, a.g.t.,s.87-122 



-148-

kusurda be:?, 

kac;akc;1l1kta 

usulstizltikte 

usulstizltikte iki y1l zarf1nda tekrar i:?lerse, 

yar1s1, ag1r kusur ve kusurda ti<; te biri, 

dortte biri nispetinde artt1r1lmaktad1r. 

T.C.K'na gore, tekerrtir sliresi cezan1n ~ekildigi ya da 

dti§tligli tarihten ba§lad1g1 halde, vergi cezalar1nda cezan1n 

kesinle~mi§ olmas1 yeterli olup, c;ekilmi:? olmas1 aranmaz ve 

kesinle§tigi y1l1 takip eden takvim y1l1 ba~1ndan itibaren stire 

i~lemeye ba~lar. 

T .c. K. 'nda t:;E!fii tli tekerrur ~ekiller:L dUzenlenmi~ 

bulunmaktayken, V.U.K.'nda tekerrtir sadece ayn1 ttirden suc;lar1n 

tekrarlanmas1 haline ili§kindir.(38) 

Ayr1ca, V.U.K.'nda tekerrlirtin varl1g1 ic;in aranan silreler, 

T.C.K'nun belirledigi stirelerdan farkl1l1k arzetmektedir. 

Sonuc; olarak, her ne kadar V.U.K. ceza hukuku sistemine 

benzer bir dtizenleme getirmi§ bulunsa da ceza mahkemesinde 

yarg1lanacak olan hileli kac;akc;1l1k suc;u ac;1s1ndan T.C.K. 

normlar1 uygulanacakt1r. Ancak, bu suc;un para cezas1 ac;1s1ndan 

ise V.U.K.'nun tekerrtire ili§kin htiktimlerinin uygulanacag1 
dogald1r. ( 39) 

Ayr1ca, V.U.K.md.340 uyar1nca, vergi cezas1 gerektiren 

fiillerden dolay1 mahkumiyet, ba§ka kanunlara gore verilecek 

cezalar bak1m1ndan tekerrlire esas olamayacag1 gibi, ba§ka 

kanunlar gereg1nce htikmedilen cezalar da, bilahare i~lenecek 

vergi suc;lari bak1m1ndan tekerrlire mesned te§kil etmezler.(40) 

(38) EDIZDOGAN, a.g.e.,s.32 

(39) 

(40) 

ERMAN, V.U.K. 'nda Yer Alan Ceza Hukuku Kaideleri, s.219 
KOCAHANoGLU, Kurtulma Yollar1, s.155 

ERMAN, Vergi Suc;lari,s.75 
SONSUZoGLU, a.g.t.,s.102 
YDCEL, a.g.e.,151 
ERMAN, V.U.K. 'nda Yer alan 

ERKiNER., a.g.m.,s,.263 
EDiZDOCiAN, a.g.e.,s.37 

Ceza Hukuku Kaideleri,s.219 
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V. TECiL 

Gerek hileli vergi kac;akc;1l1g1 ve gerekse ka~akc;1l1ga 

te11ebbtis suc;lar1nda cezalar1n tecili mtimktin olup, bu husus da 

ceza hukukuna tabi bulunmaktad1r. 

Cezalar1n tecili T.C.K. 89 ve 90. md.lerde dtizenlenmi~ 

bulunmaktayd1. Ancak, bu md.ler 14.12.1988 tarih ve 3506 s.k. 

ile z1mnen kald1r1lm1~ ve Cezalar1n infaz1 Hakk1ndaki Kanunun 

6. md.sinde toplanm1§ ve ~u iki dereceye indirilmi~tir: 

a. Bir y1la kadar (bir y1l dahil) ag1r hapis veya iki y1la 

kadar ( iki y1l dahil) ha pis veya hafif hapis cezalar1 

tecil edilebilir. 

b. Su<; tarihinde 18 ya§1n1 doldurmam1§ olanlar ile, 65 

ya§1n1 ikmal etmi9 bulunanlar1n ag1r hapis cezas1 iki 

y1ldan, hafif veya hafif hap is cezas1 ti<; y1ldan f azla 

olmad1g1 takdirde tecil edilebilir. 

Ertelemenin (tecilin) mtimktin olabilmesi 1c;1n 6.md. 'ye gore, 

adliye mahkemelerinden para cezas1ndan ba~ka bir ceza ile mahkum 

olunmamas1 gerekmektedir. Yani fail, Adliye mahkemelerinden hi<; 

mahkum olmam1§ veya bir mahkumiyet varsa bunun para cezas1 

olmas1 gerekecektir. Aksi takdirde tecil mtimktin degildir. 

Diger taraftan, ertelemesi mtimktin olan cezadan maksat 

kanunda yaz1l1 olan degil,hakimin tesbit ettigi somut cezad1r. 

Bu sebeple, ag1rlat1c1, hafifletici ve takdiri sebeplerle tayin 

edilen cezan1n belirtilen s1n1r1n ic;ine girmesi halinde tecil 

mtimktin olacaktir.(41) 

Bu §artlar dahilinde hileli vergi kac;akc;1l1g1 ve kac;akc;1l1ga 

te9ebbtis suc;lar1n1n tecili mtimktin olabilmektedir. 

(41) Bkz. ONDER, Ceza Hukuku Ders Notlar1, (Teksir),ist,1988-1989, s.175 vd. 
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B E !} i N C i B 0 L ti M 

MtiEYYiDE VE TAKiBAT 

I. MUEYYiDELER 

V. U .K., hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;una iki ttir mtieyyide 

ongormti~ bulunmaktad1r. Bunlardan birincisi idari nitelikteki 

para cezas1 (V.U.K. md.345), ikincisi ise tamamiyle cezai 

ni telikte olan htirriyeti baglay1c1 ceza ile bir meslek veya 

sanat1n tatili icras1 ve htikmtin ilan1d1r (V.U.K.md.359): 

A. PARA CEZASI 

Para cezas1, 

bir miktar paray1 

b1rak1lmas1d1r.(l) 

failin sue; olu§turan fiiline kar§1l1k belli 

kanunda belirlenen bic;imde odeme zorunda 

Vergi ceza hukukunda yayg1n olarak uygulanan mtieyyidelerin 

ba§1nda gelen para cezalar1, faile sue; i~lemek suretiyle 

saglad1g1 c;1kar1n (sebebiyet verilen vergi ziya1n1n) oldukc;a 

tisttinde saptanarak, hem cezan1n onleyiciligi gerc;ekle~tirilmekte 

hem de devlet kaybettigi vergi gelirinden daha fazlas1na vergi 

cezas1 olarak sahip olmaktad1r. 

Hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;una uygulanacak para cezas1, 

"kac;akc;1l1kta ceza" baf?l1g1 ile V.U.K. md. 345'de "kac;1r1lan 

verginin tic;; ka t1 tutar1nda" para cezas1 olarak dtizenlenmiey ve 

(1) DONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku,C.II,s.705 
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milkellef veya sorumluya ayni md .de belirtilen miktarlardan az 

olarak para cezas1 kesilemeyecegi belirlenmi~tir.(2) 

V.U.K. md.365'e gtire bu cezay1 kesmeye yetkili makam, 

"olaylar1n ilgili bulundugu vergi bak1m1ndan mtikellefin 

oldugu vergi dairesi" dir. 

bagl1 

i:lgili vergi dairesi, kestigi vergiyi ve cezay1, "vergi 

ihbarnamesi" ve ayr1ca "ceza ihbarnamesi" ile mtikellefe teblig 

eder. Aksi takdirde para cezas1n1n tahsiline giri~ilemez. 

(V.U.K.md.366). Ayr1ca, ceza sorumlusunun vergi mahkemelerine 

otuz gtin ic;inde dava a~ma hakk1 da mevcut bulunmaktadir.(md.377) 
Ayr1ca ceza sorumlusu, otuz gtin 

ba~vurarak cezay1 vadesinde veya 

ic;inde 

tic; ay 

vergi dairesine 

ic;inde (6183 

s.k.geregince) odeyecegini bildirirse cezadan belirli oranlarda 

indirim yapilabilir.(md.376). Bunun gibi uzla~ma yoluna da 

gidilmek mtimktindtir.(3) 

Kac;akc;1l1ga te~ebbtis suc;unda ise para cezas1n1n uygulanmas1 

mtimktin degildir. Zira, para cezas1 vergi ziya1na bagl1 olup, 

kac;1r1lan verginin miktar1n1n tesbiti ve Uc; kat1n1n ceza olarak 

kesilmesi mtimktin degildir. 

(2) Bu alt srmrlar md.345'de dtizenlenmi§ bulunmaktad1r: "kesilen ceza 
(veraset ve intikal vergisi haric;), 

1. Birinci s1nif tticcarlarla serbest meslek erbab1 ic;in 250.000, 
2. Ikinci s1n1f tticcarlar ic;in 100.000, 
3. Bu ikisi d1§1ndaki mtikellefler ve sorumlular ic;in 50.000.TL. 

dan az olamaz." 
Bu miktarlar, 4.12.1985 tarih ve 3239 s.k. gore artt1r1lnu§ halidir. 

(3) Ayr1nt1l1 bilgi ic;in bkz. KOCAHANOCLU, Kurtulma Yollari,s.425-496 
ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.79-86 
KANETi, a.g.e.,s.223-235 
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B. Ki~iSEL HtiRRiYETi BACLAYICI CEZA 

T.C.K. md.11/son fikraya gore, ki§isel htirriyeti baglay1c1 

cezalar; " ag1r hapis, hapis 

ise 647 say1l1 CiHK. 'un 

kald1r1lm1§t1r.(4) 

ve hafif hapis" tir. Si.irgtin cezas1 

ge<;ici 2.md.siyle ytirtirltikten 

V.U.K. md.359'a gore, 

kadar "hapis" cezas1d1r. Bu 

uygulanacak ceza, 3 aydan 3 y1la 

sebeple, ceza hukukunun genel 

esaslar1 uygulanacag1ndan, cezan1n 

~evrilmesi veyahut 647 s.k.'da 
<;evrilmesi mtimktin olup, cezan1n 

yap1lacakt1r.(S) 

cezas1na tecili veya para 

yer alan diger tedbirlere 
kanuna gore infaz1 da bu 

Ka<;ak<;1l1ga te§ebbtis su<;una uygulanacak htirriyeti baglay1c1 

ceza ise, V.U.K. md.360'a gore, bir aydan bir y1la kadar "hapis" 

cezas1d1r. 

Diger taraftan, 3505 s.k. V.U.K. 'nun 359 ve 360. md.lerine 

tayin olunan hapis cezalar1n1n paraya <;evrilmesinde ozellikler 

ta§iyan baz1 htiktimler ilave etmi§tir. 

3505 s.k.nun 8.md.siyle, V.U.K. 'nun 359.md.sinin 1. 

fikras1na ve 360. md.nin 2. f1kras1na yap1lan ilavelerle,"tayin 

olunacak hapis cezalar1n1n paraya ~evrilrnesi halinde, para 

cezas1n1n tutar1n1n hesab1nda, hapis cezas1n1n her bir gtinli i<;in 

sanayi sektorti i<;in belirlenen, ytiri.irltikteki asgari licretin bir 

ayl1k tutar1n1n yar1s1 esas al1n1r. 11 htikmti getirilmi§tir. 

(4) OONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II,s.648 

(5) 647 say1l1 CiHK. md.4'de ongortilmti§ bulunan tedbirler i<;in bkz. 
DONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II,s.754 vd. 
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Ancak, 3505 s.k.nun ytirtirltikle ilgili 35.md.si uyar1nca, 

1.1.1989 tarihinden i tibaren if?lenecek suc;lar ic;in bu esaslar 

uygulanacak, daha once i~lenen suc;lara 647 say1l1 CIHK.nun 

4.md.si htiktimleri uygulanacakt1r.(6) 

Sozti gee; en md. lerde "sanayi ic;in belirlenen asgari tic re t" 

ise, 16 ya~ ve yukar1s1 grubu ic;in tesbit olunan asgari licret 

olup, bu ti.cretin bir ayl1k tutar1 da "brtit" olarak ortaya c;1kan 

rakamdir.(7) 

C. MESLEK VE SAN'ATIN iCRASINDAN MAHRUMiYET MUEYYiDESi 

V.U.K. md.359'a gore, mahkemece tayin edilen hapis cezas1na 

e~it bir slire ile fail hakk1nda "ticaret, san'at ve meslek 

icras1ndan mahrumiyete htikmolunur." 

T.C.K. 11.md.sinde, belirli bir meslek 

icras1n1n tatilini bir kabahat cezas1 olarak 

ve san'at1n 

belirtmekte, 

25.md.de stiresini tayin ederek, 35.md.de ek ceza olmas1 halini, 

41. md.de stirenin ba~lang1c1n1 gostermektedir. 

V.U.K. 'na gore uygulanacak bu tlir mileyyide, asli ceza olan 

hapis cezasina eklenen fer'i bir ceza niteliginde olup, md.359 

ve 360 1 da uygulanacak slire tayin edilmi~ bulunmaktad1r. Diger 

taraftan, bu mtieyyide, asli cezan1n infaz1 s1ras1nda devam 

etmekle beraber, infaz1n sona ermesinden i tibaren ta tbik 

edilecektir. Yani slire, ha pis cezas1n1n infaz1n1n bi timi 

tarihinden hesaplanmaktad1r. Eger, asli ceza herhangi bir 

nedenle infaz d1§1nda dti§mli§ olursa, fer'i cezan1n sliresi dti9me 

(6) Konuyla ilgili Yarg1tay kararlar1 ic;in bkz.GUNDEL, a.g.e.,s.76,77 

(.7) ~u halde, brtit asgari licretin yar1s1, hapis cezas1 ile c;arp1larak, ag1r 
hapis cezasina c;evrilmektedir. Bkz. GUNDEL, a.g.e.,s.76 
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tarihinden itibaren ieylemeye baeylayacaktir.(T.C.K.md.41/2) 

Mahkemenin asli ceza olan hapis cezas1n1 para cezas1na veya 

bir tedbire c;evirmesi halinde, "uygularnada as1l mahkumiyet bu 

md. htiklimlerine gore para cezas1 veya tedbir" oldugundan ( 64 7 

s.k. md.4/4), bu fer'i cezaya art1k htikmedilemeyecektir. Ayr1ca 

asli cezan1n tecili halinde de T.C.K.md.9l'e gore, fer'i ceza da 

tecil edilecektir.(8) 

Mahrumiyetin, cUrme vasita kild1g1 meslek ve sanat1n 
icras1yla ilgili olmas1 gerekmektedir. Diger bir ifadeyle, fail in, 

vergiyi kac;1rmas1na vas1ta olan faaliyeti d1ey1ndaki diAer meslek 

ve san 'at1n1n da yasaklanmas1 ~eklinde genieyletici bir yorum 

getirilmesi mlimktin degildir.(9) 

Bu ttir bir ceza htiktimltintin qahs1na ili9kin olan bir 

ehliyetsizlik cezas1d1r. bu sebeple, ceza i§letmenin kapat1lmas1 

§eklinde uygulanmamal1d1r. Ancak, i§yeri kapatma §eklinde ceza 

verilip verilemeyecegi konusu Yarg1tayca tart1§mal1d1r.(lO). 

Meslek ve sanat1n icras1n1n tatili karar1 kesinle9tiginde, 

infaz1 gereken karar Cumhuriyet Savc1l1g1na ve oradan da mahalli 

zab1taya gonderilerek infaz edilir. infaz s1ras1nda htiktimltintin 

faaliyetine devam ettigi belirlendigi takdirde ise, san1g1n 

fiili hakk1nda T. C. K. md. 307 uyar1nca ayr1ca ceza uygulamas1na 

girieyilir, yani fiil mlistakil bir sue; say1lmakta ve infaza 

kesildigi yerden devarn edilmektedir.(11) 

(8) ERMAN, Vergi Suc;lar1, s.76,77 HIZLI, a.g.e.,s.34,35 
OONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II,s.729-732 
Ayr1ca bkz. ERMAN, Ticari Ceza Hukuku, s.217-245 

(9) MENGU~, Ceza infaz Hukuku ve Infaz Mliesseseleri, Cezaevi Mat.,Ank.,1968, 
s.210 ER.MAN, Vergi Su~lari,s.76 

(10) Bu konudaki Yargitay kararlar1 i<;in bkz.OONMEZER/ERMAN, Nazari ve 
. Tatb~ki ceza bnkuk:u, C.II,s.730 ERMAN,Vergi Suc;lari,s.77 

(11) MENGU<;;, a.g.e .. ,s.195 ERMAN, Vergi Srn;lar1, s.78 
OONMEZER/ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II.,s.732 
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D. HtiKMUN iLANI 

Bu mtieyyideyi , V.U.K. 
dtizenlemektedir; "Ayr1ca 

edilmek tizere keyfiyetin 

masraf 

gazete 

md.359 ve 

htiktimltiden 

360 ~u 

sonradan 

§ekilde 

tahsil 

c;1kan yerlerde gazete ile, 

de ~ikmayan yerlerde mu tad vas1talarla ilan edilmesine 

htikmolunur." 

T.C.K.'na gore, hlikmtin ilan1 ollim ve mUebbet 

hap is cezalar1na mahkumilye te i l:i . .,kin kanuni bir net ice 

ni teligindedir. ( md. 43). Bununla beraber, hakare t ve sovme 

ctirtimlerinde ve 252. md.de dtizenlenen memuriyetin gasb1 su~unda 

da hlikmtin ilan1 ongorlilmektedir. Bu ceza ile ongortilen ama~, 

failin qahsiyetini zedeleyici ozelligi ile tehditle 

onlemek, gerc;egi ac;1klay1p, dig er f ert leri uyarmak ve 

fiillerden kac;1nmalar1n1 saglamaktir.(12) 

suc;u 

bu tip 

V. U. K. 'nda gazete ile ilanin say1s1 konusunda bir ac;1kl1k 

bulunmad1g1 gibi, ayn1 yerde birden fazla basin organ1 bulunmas1 

halinde ilan1n hangi gazetede yap1lacag1 konusunda bir ac;1kl1k 

bulunmamaktad1r. Bu sebeple takdir yetkisi hakirne b1rak1lm1~t1r. 

Ancak, fikrimizce, ilanin belirli bir tiraj1n tis tiinde oldugu 

(mesela ytizbinden fazla) gazetelerde yapilmasi veya hakaret ve 

sovme clirlimlerinde oldugu gibi, ti; ~t:a:E bir veya iki cefa yapilrras:unn 

(T.C.K.487/2) yasal bir dtizenleme haline getirilmesi daha uygun 

olurdu. (13) 

(12) ERMAN, Vergi Suc;lari,s.79 HIZLI, a.g.e.,s.36 

(13) HIZLI, a.g.e.,s.37,dn.115. Bu mUellif ilan1n en yliksek tirajl1 gazetede 
yap11.mcis1n1 ongormekteyse de bunun tesbiti her zaman kolay 
olmayacag1ndan tirajin alt sin1r1n1n tesbiti yolu daha pratik olur 
fikrindeyiz. Zira, baz1 gazetelerin tiraj1 belli oranlarin alt1na 
dtii?memektedir. 
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Gazete <;1kmayan yerlerde ise bu ilan mu tad vas1 talarla, 

yani, <;e~itli ~ekillerde yap1labilir. Kanun bunlar1n neler 

olacag1n1 belirtmemi~ bulunmakta ise de, ilan1n, karar ozetinin 

vergi dairesi, malmtidtirlUgti veya mahkemenin ilan tahtas1na 

veyahut da failin meslek ve sanat1n1 icra ettigi yere as1lmas1 

soz konusu olabilir.(14) 

II. TAKIBAT (KOVU~TURMA ~ART!) 

Ceza yargilama makamlar1 olan iddia, savunma ve yarg1lama 

makamlar1n1n harekete ge<;mesi ve yarg1lama faaliyetinin 

ba~lamas1 baz1 durumlarda yasakoyucu taraf1ndan belli §artlar1n 

ger<;ekle§mesine baglanm1§t1r. Kovu§turma ~artlar1n1n on 

§artlardan ve cezaland1rma ~artlar1ndan fark1, maddi ceza 

hukukundan <;ok ceza yarg1lama hukukunu ilgilendirmesi ve su<;un 

olu~umunu veya cezan1n verilmesini degil, yarg1lama faaliyetinin 

ba§lamas1n1 engellemesidir.(15) 

Ceza yarg1lamas1n1 gerektiren hileli vergi ka<;ak<;1l1g1 su<;u 

ieylendiginde, bunu her hangi bir ~ekilde ogrenen iddia makam1n1n 

kendiliginden haz1rl1k soru~turmas1n1 stirdtirmesi ve kamu 

a~abilmesi mtimktin degildir. Bunun sebebi ise ancak 

nitelikte bir inceleme gerektiren bu su<;lardan 

ytiktimltilerin bir on inceleme yap1lmadan ceza hakiminin 

<;1kar1lmas1n1n sak1ncal1 olacag1 ger<;egidir.(16) 

Vergi Su<;lar1, s.79 

davas1 

teknik 

dolay1 

on tine 

(14) ERMAN, 
(15) HIZLI, 
(16) TOSUN 

a.g.e. ,s.53 OONMEZER/ERMAN,N3.zar:i Ve Tutbiki. c.eza H.Jkuku, C.I.,s.n3-321 
, a.g.e.,s.106 

HIZLI, a.g.e. ,s.55 
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Hileli vergi ka~ak~1l1g1 ve ka~ak~1l1ga te§ebbtis su~lar1nda 

V.U.K. md.367 geregince (17), Cumhuriyet savc1lar1 dogrudan 

dogruya soru§turma yapamayacak, <lava a~amayacaklard1r. Bu ttir 

su~lar1n i§lendigini ogrenen Cumhuriyet savc1lar1 ilgili vergi 

dairesini olaydan haberdar ederek, inceleme yap1lmas1n1 

isteyecek, inceleme sonu~lar1 savc1l1ga intikal ettirilene kadar 
da kamu davas1 a~amayacaklardir.(18) 

Bu ttir su~lar1n i§lendigini tesbit eden, maliye 

mtifetti§leri, hesap uzmanlar1, hesap uzman muavinleri ve 
gelirler kontrolorleri dogrudan dogruya, Vergi incelemesine 

yetkili olan diger memurlar ( ilin en btiytik mal mtidtirti, vergi 

kontrol memurlar1, vergi dairesi mtidtirleri, stajyer gelirler 

kontrolorleri, maliye mlifetti§ muavinleri) da keyfiyeti ilgili 
vergi dairesinin bagl1 bulundugu defterdarl1g1n mtitaalas1yla, 

Cumhuriyet savc1l1g1na bildirmeye mecburdurlar. Bu itibarla, bu 
vergi su~lar1nda "defterdarl1g1n mUtalaas1" bir "kovueyturma 
§art1" te§kil etmektedir.(19) 

(17) V.U.K. md.367'nin tam metni i~in bkz. yukar1da s. 

(18) Y.9.CD. 23.2.1989, E:1988/6394,K:1989/1042 say1l1 karar1nda bu husus §U 
§ekilde ifade edilmektedir: " 213 s.k.nun 367.md.sinin 2.bendi uyar1nca 

ka~ak~1l1k su~unun i§lendigine muttali olan Cumhuriyet Savc1l1g1n1n hemen 

ilgili vergi dairesini. haberdar ederek inceleme yap1lmas1ni istemesi ve 

kamu davas1nin a~1lmas1 hususunun inceleme sonucunun Cumhuriyet 

savc1l1g1na bildirilmesine talik olunmas1 gerekirken mali polisin su~ 

duyurusu tizerine a~1lan kamu davas1na devamla htiklim kurulmas1 ... " yasaya 

ayla.r1 gortilmli§ ve bozulmu§tur. GtiNDEL, a.g.e.,s.80 

(19) GtiNDEL, a.g.e.,s.79 HIZLI, a.g.e.,s.54 
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Kovu§turma (yarg1lama) §art1n1n gerc;ekle§medigi hallerde; 

i§, mahkeme a§amas1nda ise §art1n gerc;ekle§mesini beklemek tizere 
"muhakemenin durdurulmas1na'' karar verilir. Bilahare §Brtin 

gerc;ekle§meyecegi anla§1l1rsa, C.M.U.K.'nun 235/5 md.si uyar1nca 

ac;1lan kamu davas1 "dti§tirtiltir". ~art1n gerc;ekle§medigi haz1rl1k 

soru§turmas1nda anlai;al1rsa, bu durumda da "takipsizlik karar1" 

verilmek gerekecektir. 

Diger taraftan soz konusu muvafakat1n mutlaka Defterdarl1k 

taraf1ndan verilmesi gerekmektedir. Defterdarl1k d1§1nda, 

mtidtirtintin verdigi muvafakat gec;erli 
gerc;ekle§memi§ say1l1r.(20),(21) 

ornegin, vergi dairesi 
olmay1p, kovu§turma §art1 

Hileli vergi kac;akc;1l1g1 ve kac;akc;1l1ga te§ebbtis suc;lar1nda 
gorevli mahkeme, sue; ag1r ceza ve sulh ceza mahkemesinin gorevi 

dahilinde bulunmad1g1ndan, genel yetki kural1nca "Asliye Ceza 

Mahkemeleri" dir. 

Fikrimizce, teknik bir konu olan bu suc;larin yarg1lamas1 

bu konuda ihtisasla§rnak Uzere belirli asliye ceza rnahkernelerine 

tevzi edilmelidir. Ancak, bu c;oztirn gorevli rnahkemenin davaya 

bakrnaktan kac;1nrnas1 sebebi te§kil etmemelidir.(C.M.U.K.md.2).(22). 

(20) ER.MAN, Vergi Suc;lar1,s.88 HIZLI, a.g.e.,s.53-56 
GtiNDEL, a.g.e.,s.79,80 TOSUN, a.g.e.,s.105,106 

( 21) Konuya ili§kin Yarg1 tay karar lar1na ornek olarak: Y. 9. CD. , 11. 9 .1989, 
E:1989/2479,K:1989/3500 say1l1 karar1na gore: "213 s.k.nun 367.md.si 
uyarmca Defterdarl1g1n mtitalaas1 alinmadan mal mUdtirltiglinUn yaz1s1 
Uzerine ac;1lan davaya devamla htiktim tesisi, kanuna aykir1 ve mtidahil 
vekilinin temyiz itirazlar1 oncelikle bu itibarla yerinde gorUJmti§ 
oklugutlm sair cihetleri incelemeksizin hUkmUn bu sebepten istem gibi 
Bozulmas1na oybirligiyle karar verildi." 
Y.9.CD.nin 18.1.1990, E:l989/3649,K:l990/260 say1l1 karar1nda ise, 
defterdar1n durugma sa.fbas1nda haz1r bulunarak,muvafakat ettigini 
bildirmesini gegerli saymanu§tir. Bkz.GDNDEL, a.g.e.,s.80,81 Ayr1ca bkz. 
HIZLI, a.g.e.,s.54,dn.12 ve s.55,dn.13'teki Yarg1tay kararlar1. 

(22) Kr§.TOSUN, a.g.e.,s.106 
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III. CEZANIN TATBiKiNE MANI HUSUSi HAL (Pi~MANLIK ve ISLAH) 

V.U.K. 'nun 371.md.sinde dtizenlenen pi~manlik mtiessesesi, 

yukarida da a~1klad1g1m1z gibi (23), faal nedamet ile on 
odemenin kar1~1m1ndan meydana gelmi§tir. V.U.K.md.37l'e gore bu 

mtiesseseden faydalanmak isteyen hileli vergi ka<;ak<;1l1g1 ve 

diger vergi su~lar1n1n (usulstizltik hari<;) faili, kendiliginden 

ve herhangi bir ihbar ve incelemesi yap1lmazdan once, su~ 

mahiyetindeki fiilini ihbar edip (faal nedamet hali), vermemi§ 

veya eksik vermi§ bulundugu beyannameyi 15 glin i~inde vermi§se 

ve eksik vergiyi odeyecek (on odeme hali) olursa kendisine bu 

fiillerinden dolay1 ceza verilemeyecektir.(24) 

Ancak ytiktimltiden 6183 s.k.nun 51.md.sinde belirtilen 

nisbet te olmak tizere bir gecikme zammi da al1nacakt1r. (md. 371 
5. bend). 

Pi§manlik hali, sadece bu su~tan dolay1 kesilecek para 

cezalar1n1n verilmemesini degil, ayn1 zamada hapis ve meslekten 

men cezalar1n1n da uygulanmamas1n1 gerektirir. 

Diger taraftan 338,346 ve 347. md.lere gore busu~lara 

kat1lanlar da pi§manl1k htiktimlerinden faydalanabileceklerdir. 

Bu sebeple hileli vergi kai;aki;1l1g1 su<;una bakan mahkeme 

pi§manl1k halinde, V.U.K. 'nun 359. md.sini tatbik edemeyecektir. 

( 23) Bkz. yukan.da s. 46 
(24) !nceleme konumuzu geni§letmemek amaciyla burada sadece pi§manl1g1n 

cezalandirmaya olan etkisini incelemeye <;al1§t1k. Pi§manl1g1n §artlar1 
ve ayr1nt1l1 bir ai;1klamas1 i<;in bkz. TOSUN, a.g.e.,s.94-105, 
KOCAHANoGLU, ro.n:tu1na YoTu:ln, s.li1!r42D KOCAHANoGLU, :ihtiJaflar Sistarri,s.261-268 
KANEr:t, a.g.e.,s.21&-221 RlI..IJltXnJ, a.g.e.,s.697,688 KIR~, a.g.e.,s.173,vd. 



-160-

IV. KOVU$TURMAYA MANi HUSUSi HAL (TARHiYAT ONCESi UZLA$MA) 

Vergi hukukunda uzla11ma, tarh edilen vergilerle, bunlara 

bagl1 vergi cezalar1na ili~kin uyu~mazl1klar1n yarg1 mercilerine 

gottirtilmeden idare ile ytiktimlti aras1nda anla~ma yoluyla 

~oztimlenmesidir.(25) 

Ceza hukukundaki ijn 
mahkemelerinde uygulanacak 

uzla~maya gidilmi§ olmas1n1 
sayabilir.(26) 

odemeye benzeyen uzla~ma, 

olan cezalara etki etmez. 

T.C.K.59.md.nin uygulanma 

ceza 

Ancak, 

sebebi 

V.U.K.'nun Ek 1-12 md.lerinde yer alan tarh veya cezan1n 

kesilmesinden sonra uzla§1lmas1 halinden ba~ka, 3239 s.k. 

Ek.11.md. ile daha tarh i~leminden once, vergi incelemesi 

a§amas1nda uzla~may1 ongormti§ bulunmaktad1r. md.ll'e gore, 

tarhiyat oncesi uzla§maya var1lmas1 halinde tutanakla tesbit 

edilen bu husus hakk1nda dava a~1lamaz ve hi~ bir mercie 

§ikayette bulunulamaz. Diger bir ifadeyle sadece tarhiyat oncesi 

uzla§ma halinde, uzla§ma yarg1lamaya bir engel te§kil edecek, 
tarhiyat sonras1 yap1lan uzla~man1n V.U.K.359 md.deki cezalara 

bir etkisi olmayacaktir.(27) 

(25) HIZLI, a.g.e.,s.116 KA.NETT, a.g.e.,s.227 
ONCEL/QAGAN/KUMRULU, a.g.e.,s.200 

(26) ERMAN, Vergi Su~lar1, s.48 

(27) Konuya ili9kin yarg1tay kararlar1: 
"Ibraz edilen tasdikli f otokopilerden sam.k ile Manisa Def terdar 11g1 
tarhiyat oncesinde uzla§IDaya var1ld1g1nin anla§1lmas1na gore, 213 s.k.na 
3239 s.k.nun 33.md.siyle eklenen Ek.11.md.nin 2.£1kras1 uyar1nca fiilin 
su~ say11mayacag1 dti.'?tinlilmeden, mahkumiyet tesisi. •• kanuna ayk1r1" olup 
bozmay1 gerektirmi~tir. (Y.9.CD., 31.1.1990, E:1990/3566,K:l990/484) 
Bunun gibi Y.9.CD., 13.2.1990, E:1990/60,K:1990/728 say1l1 karar1nda 
tarhiyat sonras1nda uzla§IDaya var11mas1 halinde fiilin su9 te~kil ettigi 
kabul edilmektedir. Bkz.GUNDEL, a.g.e.,s.93-96 
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A L T I N C I B 0 L ti M 

S 0 N U c; 

Ulkemezde son zamanlarda yap1lan ara§tirma ve 

istatistiklere gore vergilendirilmeyen kazarn;lar milli gelirin 

ytizde 25'ine ula§1rken, bu kazan<;lardan olu~an vergi kayb1 da on 

iki trilyona ula§maktad1r. Diger taraftan yap1lan ara§tirmalara 

gore, 1984-1989 y1llar1 aras1nda incelemeye tabi tutulan 345 bin 

vergi mtikellefinin hesaplar1nda bulunan vergi matrah1 fark1 ise 

ytizde 47 olarak belirlenmi§tir. Soz konusu kayba ugrayan 

verginin miktar1n1n fazlal1g1 ise tirktitticti gortinmektedir.(1) 

Ytiktimltilerin <;ok az bir k1sm1n1n incelenebildigi ve 

dolay1s1yla, vergi kanunlar1na riayetsizliklerin de buna bagl1 

olarak azalacag1 yerde <;ogald1g1 soylenebilir. Zira vergi ka<;ak

<;1l1g1n1n onlemnesi tek ba§1na idari veya htirriyeti baglay1c1 

cezalara baglanamaz. Hele, ekonomik, siyasi veya ki§isel 

nedenlerle vergi ka<;1rmak bir al1§kanl1k ve teamtil haline 

gelmi§ bulunmaktayken, sadece ceza tatbikinin ne kadar zay1f ve 

etkisiz kalacag1 §imdiden gozlemlenebilmektedir. Bu sebeple, 

yasakoyocu sadece cezalandirma ile degil, su<;un onlenmesi ile de 

ilgilenmek zorundad1r. Zira bu ~agda~ ceza hukukunun geregidir. 

(1) Milliyet Gazetesi, 26.1.1991,s.5 
Ayr1ca bkz. I;iILTAN, Vergi Ka<;ag1m fulemek Ancak <;agda§ Denitim Sistemi 
ile MUmktin Olur, Ytiksek Ticaretliler DUnyas1, say1 3, Eyltil 1986, GOzlern 
Mat. ist., s.60 
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Ulkemizde vergi dene ti mi; ytizeysel ( kay1 t nizami. dene t imi) 
ve derinlemesine denetim (vergi incelcmesi) olmak Uzere iki 
§ekilde yapilmaktadir.(2). Ancnk bu denetimlerin sihhati 

§Uphelidir. Olduk~a yetersiz bir kadro ve ozellikle en az 

muhasebeciler kadar bilgil{ ve tecrUbeli olmas1 gereken verei 

idaresi memurlari, bunun tam aksine yetersiz kalabilmektedir

ler demek saniriz yanl1~ olmaz. Bunun en btiytik sebebi de sUrekli 

degi§en yasalar, eklenen yonetmelik ve ilgili mevzuattir . Hat tn 

vergi idaresi bile bu problemle kar~i kar,,1ya ikc>n, iyiniyetli 
mUkkellef de yasalara ayak uyduramamakta, ~oAu zaman da bu 

teknik konuda hataya dti~Up, bilgisizliginden dolay1 ceza o<lemek 
zorunda kalmaktadir. Bu sebeple, vergi denetiminin 
gtic;lendirilmesi ve devaml1l1g1n1n saglanmas1 ve ytikUmltinUn ve 

denetim organlar1n1n ~e~itli yollarla eeitilmesi ve nihayet bu 

tedbirleri de kal1c1 kilabilmek 1~1n sik sik yap1lan yasa 

de~i~ikliklerine son vermek gerekir fikrindeyiz.Herhalde "cski 

ayakkab1larla daha rahat ytirilntir" deyimi bu konuda yasakoyucuya 

bir l:Srnek te§kil edebilir.(3) 
Diger taraftan, vergi yasalar1n1n, her gec;en gUn ortan 

muhasebe hilelerine ve tekniklerine kar~1 yapabilecegi pek bir 
~ey kalmam1~t1r. Ornegin, c;ift defter kullanma ve muhasebe 
hileleri yapmak ~eklindeki Hileli vergi kac;akc;1l1H1 su~u 

fiilleri gUntimtizde kullan1m1 oldukc;a yaygin olan bilgisayarlar 

vas1tas1yla yapilabilmekteyken, tesbiti olduk~a zor ve tesadtifi 

oldugu gibi, mevzuat1n durumu da bunlar1n cezaland1r1lmalar1na 
yetersiz kalmaktadir~(4). Bu sebeple kanunu metinlerinde 

ayr1nt1l1 ve s1n1rlay1c1 ibarelcrin kullan1lmas1ndan ka~1n1lmal1 

daha geni~ tanim ve kurallarla ortaya c;1kan yeni durumlara bu 

§ekilde uyum sa~lanmal1d1r. 

(2) I$ILTAN, a.g.m.,s.61,62 
. (3) Bkz. yukarida s.32 
(4) brnef.in bilgisayar defter veya vesika olmadig1na gl:Sre, c;ift defter 

kullaruna suc;u olu.~mayacakt1r. Oysa bu suretle matrah fnrk1 azaltabilecek 
kayitlar pekala bilgisayara i~leniyor olabilir. bkz.yukar1da s.93,94 
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Ceza hukukunda sue; te§kil eden fiiller, genellikle 

c;ogunlugun i§lemedigi, istisnai olarak baz1 fertlerce i§lenen 

fiillerdir. Eger bu fiiller herkes taraf1ndan i~leniyorsa, bunu 
sue; saymak da dogru olmaz.(5). Ancak, devlet c;ogunlugun i~ledigi 

fiilde genel bir zarar ve tehlike gC>rtir ve ceza ile bu fiillerin 
kC>ttiltigtine fertleri inand1rabilecegine kanaat getirirse, cezai 

mtieyyide le re ba§vurmaktan c;ekinmeyecek, f aka t bC>yle bir imkan 
yoksa, yani bu fiiller herkes tarafindan yap1lmaktaysa, 
uygulanan mtieyyide etkisiz kalacak ve tepkiyle kar§1lanacakt1r. 

Bu sebeple, C>ncelikle ytiktimlilde vergi kurallar1na riayet etme 

bilincinin yerle§mesi, i§lenen fiilin ktstil olarak ni te

lenmesinin saglanmas1 ve sonuc;ta bu fiilleri i§leyen istisnai 
ki§ilerin cezaland1r1lmas1 gerekir. 

Ozellikle c;e§itli hileli hareketlerle i§lenen hileli vergi 

ka9ak91l1g1 su9unun cezaland1r1lmas1, bir taraftan hukuki 
niteligini idari yapt1r1m olarak kabul ettigimiz ve vergi 

idaresince ta tbik edilen para cezalar1, diger taraftan, ceza 

mahkemelerinde yap1lan yarg1lama sonucu verilen htirriyeti 

baglay1c1 cezalarla saglanmaktadir. Para cezas1 uygulaman1n 

sebebi bu hareketlerin hem daha c;abuk mtieyyidelendirilmeleri hem 

de devletin vergi alacag1n1 bir an tince tahsil edilmesinin 

gerekliligidir. HUrriyeti baglay1c1 cezalar ise, para 

cezalar1n1n bu suc;la mticadelede yetersizligi, suc;la korunan 

menfaatin ayn1 zamanda dolayl1 olarak fertleri de ilgilendirmesi 

ve bu tip fiilerin kolayca i§lenmesinin onlenmesi ve 
cayd1r1c1l1g1n temini ic;in, diger yabanc1 hukuk sis temlerinde 

oldugu gibi (6), hukukumuzda da dUzenlenmi~ bulunmaktadir.(7) 

€5) TOSUN 1 a.g.e.,s.107 

( 6) Mukayeseli hu.kukta da bir <;ok hu.kuk bu suc;a hem para ve hem de hapis 
cezas1Il1 layik g~rmektedir. Bkz.yukar1da s.17-28 

(7) Suc;a uygulanan htirriyeti baglay1c1 ceza ilk olarak 5815 s.k. ile 
mevzuatlffilza girmif?tir. Ve kanun gerek<;esinde de yukar1da ac;1kland1g1 
gibi bu mileyyidenin zorunlulugu deyimlenmeye c;al1~11mi~t1r. H<z.yul<anda s.13 
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Hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;unun T.C.K. 'ndaki baz1 suc;larla 

benzerligi ise bu suc;un cezaland1r1lmas1n1 ve 15zellikle 

htirriyeti baglay1c1 cezalar1n da tatbik edilmesini daha iyi 

ortaya koymaktad1r. Gerc;ekten de, V.U.K. 'nun 344. md.sinin 1-6. 

bentlerinde belirtilen fiillerle Ceza kanununmuz aras1nda btiytik 

bir yak1nl1k vard1r. T.C.K.md.345 15zel evrakta sahtekarl1k 

suc;ular1n1 dtizenlemekteyken, vergi.. i§1er.ire ~ vesika1ann tizel evrak 

niteliginde olmalar1 ve bunlar tizerinde yap1lan sahtekarl1k 

fiillerinin de V.U.K. tarafindan da dlizenlenmesi bu yak1nl1g1n 
somut bir kan1t1d1r. Bunun gibi T.C.K.'nun 348. md.si resmi ve 

15zel evrak1 ortadan kald1rmay1 cezaland1rmaktayken, V.U.K.344/5 

md. de bu hususu sue; olarak tesbit etmi§ bulunmaktad1r. Sonuc; 

olarak diyebiliriz ki, md.344'de say1lan fiiller V.U.K.'nca sue; 

olarak tesbi t edilmemi§ olsalard1, bu fiiller yine de T. C. K. 

htiktimlerine gore cezaland1r1l1rlard1. Ancak T.C.K. 10.md. htikmti 

geregi bunlara ()zel nitelikteki V.U.K. normlar1 tatbik 

edilecektir. 

Hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;unu olu~turan ayni suc;un, hem 
vergi idaresi ve hem de ceza mahkemesinde cezaland1r1lmas1 bu 
suc;un her iki hukuk dal1n1 da ilgilendiren btinyesinden 

kaynaklanmaktad1r. Ne tek ba~1na para cezas1 ve ne de tek ba~1na 

hapis cezas1 suc;un niteligine uygun dti§mez. Bu sebeple, bu 

suc;larin ayn1 maddede toplan1p, ceza rnahkernelerinde yarg1lanrnas1 

gerektigi 11eklindeki dti§Unceye ( 8) ka t1lamadik. Her ne kadar 

hapis cezas1n1 gerektiren bir fiilin adli makamlar varken idari 

makamlarca cezaland1r1lmas1 dogru degilse de bu, suc;un 

a~iklamaya c;al1~t1g1m1z ozelliginden kaynaklanan bir 

zorunluluktur. 

(8) Bkz.HIZLI, a.g.e. ,s.46,47 Ayrica bu fikre yapt1gl.11Uz ele§tiriler ve 
kat1ld1gl.ffi1z hususlar i<;in bkz. yukar1da s.56-58 
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Ancak, "Ceza Mahkemelerince Yarg1lanacak SU<;lar ve Cezalar1" 

ba§l1kl1 boltimde dtizenlenen V.U.K. md.357'nin yilrUrltikten 

kald1r1lmas1 pek isabetli olmam1~t1r. Her ne kadar ayn1 fiiller 

md.344'e aktar1lm1§sa da kanunun sistematigi bozulmu§ 

durumdad1r. Diger taraftan kanunun sistematigine yapilabilecek 

bir diger ele§tiri ise sue; ve cezalar1n ayr1 md.lerde 

dUzenlenmi§ olmas1d1r. 

V.U.K. ve ozellikle vergi su~lar1n1 dtizenleyen htiktimleri, 

ideal, hie; bir bo§lugu olmayan ve vergi ka~1rmay1 mutlak olarak 

onleyen bir dtizenleme olmamakla beraber oldukc;a dengeli ve 

teferruatl1 bir durumdad1r. 0 kadar ki, bir c;ok yende gereksiz 

de olsa tekrarlara ve anlam1 peki§tirme c;abalar1na rastlamak 

mlimktindtir. Mevzuat1m1zda bu kadar ayr1nt1ya giren ve bo§luk 

b1rak1lmamas1 i~in a§1r1 bir titizlik gosterilen kanuna pek 

rastlanmamaktadir. Ancak bunun sebebi, devletin vergi alacag1n1n 

temine kolayca darbe vurulmas1n1n onlenmesi amac1 olsa gerektir. 

Kanunda ozellikle suc;un hareket unsurlar1n1 dtizenleyen md.lerde 

s1k s1k tekrarlara ba§vurulmu§tur. Ornegin, md.344/2'de sahte ve 

yan1lt1c1 denmek suretiyle hemen ayn1 hususu ifade eden terimler 

kullan1lm1~ tir. Ayn1 §ekilde 3. bent te dtizenlenen "as1llar1na 

uygun olmayan vesika tanzimi" de ayn1 zamanda 2. bentteki 

"sahte" kavramina dahil bir husustur. Ve yine md.nin 4.bendinde 

mevhum adlara hesap a<;ma ve muhasebe hileleri yapmak fiileri 

dtizenlenmi§ bulunmaktayken, mevhum adlara hesap ac;mak zaten bir 

muhasebe hilesi say1lacag1ndan ayr1ca belirtilmesine gerek 

yoktur.(9) 

(9) Bkz. yukar1da s.76,77,87,93 
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Diger taraftan, ayn1 suc;un 

defter sayfalar1n1n yok edilmesi 

kanun bo§luguna neden olmaktad1r. 

hareket unsurunu olu§turan, 

(V.U.K.344/5) fiili ise bir 

inceleme s1ras1nda defter 

yaprag1n1 daha C5nce koparm1§ ve 

yakaland1g1n1 anlad1g1 takdirde 

faka t saklami§ olan ytikilmlil, 

ortaya c;1kard1g1 zaman fiili 

bent kapsam1na girmemektedir. Zira sayfay1 yok etmemi~ ve ibraz 

etmi§tir. Bu sebeple, metnin "defter sayfalar1n1 koparmak" 

§eklinde yeniden ele al1nmas1 gereklidir.(10) 

Hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;unda kanunun yasaklamak 

istedigi netice vergi ziya1 unsurudur. 344.md.nin 1-6 
bentlerindeki fiillerle vergi ziya1 yarat1lm1§Sa sue; tamamlanm1§ 

say1lacakt1r.Verginin zaman1nda tahakkuk ettirilmemesi veya 

eksik tahakkuk ettirilmesi veyahut haks1z yere geri verilmesi 

~eklinde tanimlanabilen vergi ziya1 bu sue; ic;in kanuni bir unsur 

olup cezalandirma §art1 degildir. Zira, kanun 358 .md. de 

Kac;akc;1l1ga te§ebbtis suc;unu dtizenlemi§ bulunmaktad1r. Fakat §unu 

stiyleyebiliriz ki 358.md.de yer alan te§ebbUs 344.md.deki hileli 

vergi kac;akc;1l1g1 suc;unun tam ve teknik anlamda te§ebbtis 

derecesinde kalm1§ hali degildir. Ancak vergi ceza hukukunun da 

kendine tizgli prensiplerinin olmasi da btinyesi icab1d1r.(ll) 

Hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;unda, ceza kanunuda yer alan 

suc;larda oldugu gibi, hukuka uygunluk sebepleri bir farkl1l1k 

arzetmemektedir. 

Suc;un ma nevi unsuru 

niteliginde oldugundan suc;un 

olup, su~ taksirli olarak 

doktrinde savunuldugu gibi 

ac;1s1ndan ise, sue; bir ctirtim 

ancak "kasden" i§lenebilmesi mtimktin 

te§ekkUl edemez. Diger taraftan 

kast1n bir unusuru olarak menfaat 

temin edilmesi §art1n1 kabul etmemekte ve ceza hukukundaki genel 

kast esaslar1n1n gec;erli olacag1 sonucuna varm1~ bulunmaktay1z. 

(10) Bkz.yukar1da s.97 
(11) Bkz. Yukar1da s.104 ve 111-118 
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V.U.K. isnad yetenegi konusunda ise ceza hukukundan onemli 

farkl1l1klar arzetmektedir. ~ncelikle kanun kti<;Uk ve k1s1tl1lar1 

TCK. 'nda oldugu gibi bir s1n1fland1rmaya tabi tutmaks1z1n isnad 

yeteneginden yoksun addetmi~tir. Sorumululuk bunlar1n kanuni 

temsilcisine aittir. Ttizel ki~ilerin ceza sorumlulugu ise, ceza 

hukukunun aksine, kabul edilmitir. Ancak, suc;un olu~umunda rolti 

olan temsilcilerin cezaland1r1lmas1 en dogru yontem olacakt1r. 

Hileli vergi kac;ak<;1l1g1 suc;unda kusurululugu, yani kasdi 

ortadan kaldiran sebepler de ceza hukukunda dtizenlenmi~ bulunan 

sebepler olup,VUK. mlicbir sebep, 

yan1ltmas1 halinde failin 

etmi11tir. 

yanilma ve idarenin yliktimltiyU 

sorumlu tutulamayacag1n1 kabul 

V. U .K. oz el bir suret te su<;a tesir eden hafifletici ve 

ag1rlat1c1 sebepler ongormU~ degildir. Ancak, kanunun baz1 

ag1rlat1c1 sebeplere yer vermesi suc;un olu~umunu onlemek ic;in 

etkili bir yol olur kanaatindeyiz. Ornegin, 1918 s.k. 'da oldugu 

gibi, kac;akc;1l1k yaprnak ic;in te§ekktil kurulmas1 halini, vergi 

kac;akc;1l1g1na i§tirak halini, vergi memurlar1n1n suc;a 

kat1lmalar1 halini hirer ag1rlat1c1 sebep olarak gostermerniz 

mtikmtindtir. Temennimiz, bunlar1n yasa metinlerinde dtizenlenmele

ridir. Vergi ziya1n1n azl1g1 veya c;oklugu da suc;a tesir eden 

bir sebep olarak takdir edilmelidir. 

ic;tima halinde ise, V.U.K.nun 335 md.sini degil 

T. C. K. 'nun i<;tirna hakk1ndaki htiktimlerinin uyguyanacag1n1 kabul 

etmekte ve ayn1 maddenin ihlali halinde tek bir suc;un varl1g1n1 

kabul etmekte, bu suretle cezan1n al tida birden yar1ya kadar 

art tir1lacag1n1 kabul etmi~ bulunmaktay1z. Zira, bu sue; , ceza 

mahkemesinde yarg1land1g1na ve sonuc;ta ha pis cezas1 da 

verildigine gore bu cezan1n tayini de ceza kanununa gore 

olmal1d1r. 
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i§tirak konusunda ise ceza hukukundaki i§tirak kurallar1n1n 

uygulanmas1n1 ongoren fikre kat1lmay1p, V.U.K.338,346,347. 

md.lerde s1ras1yla, i§tirak, Te§vik ve Yard1m §eklinde 

dtizenlenen hilktimlerin uygulanacag1n1 kabul etmekteyiz. Kanunun 

sistematigi ve madde metinlerinin lafz1 bizi bu sonuca 

gottirmektedir. 

TekerrUr halinde de i<;timada oldugu gibi T.C.K. 

htiktimlerinin uygulanmas1n1, V. U. K. md. 339 htiktimlerinin 

uygulanmams1 gerektigi fikrini kabul etmekteyiz. Burada da ceza 

hakimi verilecek cezay1 tayin ederken ceza kanunun ilgili 

htiktimlerini uygulayacakt1r. 

Cezan1n tecili a~1s1ndan da, CiHK. htiktimleri ge~erli olup, 

mesele genel kurallar <;er~evesinde halledilecektir. 

Hileli vergi ka<;ak~1l1g1 ve ka<;ak<;1l1ga te§ebbtis su~lar1nda 

ceza mahkemesince verilecek cezalar, ha pis cezas1, meslek ve 

san 1 at1n icras1ndan mahrumiyet cezas1 ve htikmtin ilan1d1r. 

Ayr1ca Hileli vergi ka<;ak~1l1g1 su<;una ka~ak~1l1k su~unun cezas1 

olan (ti<; kat) para cezas1 vergi idaresi taraf1ndan kesilecektir. 

Ka<;ak<;1l1ga te:;iebbtis su<;unda ise vergi ziya1 meydana gelmesi 

aranmad1g1ndan para cezas1 kesilmesi sozkonusu degildir. 

inceleme konumuzu olu9turan bu sui; i~in V.U.K. ceza 

yarg1lama makamlar1n1n harekete ge<;ebilmesi i~ir bir kovu9turma 

§art1 ongormti§ bulunmaktad1r. Ancak uygulamada bunun uzun bir 

zaman ald1g1 gortilmektedir. Bu sebeple, hileli vergi ka~ak~1l1g1 

su~unda, diger baz1 hukuklarda oldugu gibi zamana91m1 stiresinin 

i:;ilemeyecegi htikmtine yer verilmesi oldukc;a yerinde bir c;oztim 

olur. Veya hie; degilse bu stire daha uzun olarak dtizenlenmelidir. 
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V.U.K. 'na gore idari ve adli makamlar1h kararlar1 birbirini 

baglamaz. Ancak, uzman merci olan vergi mahkemelerinin ozellikle 

suc;un vasf1na ve vergi ziya1na ili§kin kararlar1n1n, ceza 

hakimince nazar1 dikkate al1nmas1 gerekir. Boylelikle ic;tihat 

birligi saglanm1§ olacakt1r. 

Pi~manl1k halinde mtikellefe ceza uygulanmayacak olup, 

ytiktimlti belirli §Brtlar dahilinde cezadan kurtulabilecektir. 

Bunun gibi, tarhiyat oncesinde idare ile uzla§maya gidilmesi de 

failin cezaland1r1lmas1na engel olacakt1r. Ancak tarhiyat 

sonras1 uzla§ma hali ceza uygulamas1na engel te§kil etmez. 

Son olarak, mlieyyidelerin kac;akc;1l1g1n onlenmesi konusunda 

daha da etkin olmas1 ic;in ceza hakiminin paraya c;evirme 

htiktimlerinden farkl1 olarak, ayr1ca fakat miktar1 kanunda belli 

edilmi§ veyahut belirlenebilir miktarda (mesela 3 kat1 oran1nda) 

para cezasina takdir etme yetkisi de verilmelidir. 

Ozellikle ceza hlikilmlerine benzerligi ve vergi alacag1n1 

ilgilendirmesi sebebiyle mutlaka cezaland1r1lmas1 gereken bir 

sue; olarak gordtigtimliz hileli vergi kac;akc;1l1g1 suc;u, bir c;ok 

yonden ceza hukukundaki diger suc;lara benzemekte, bununla 

birlikte vergi hukukundan soyutlanamayacak bir yap1ya da sahip 

bulunmaktad1r. Bu sebeple mesele, kanun bo§luklar1 doldurularak 

ve kanun sistematigi dtizeltilerek ilgili yasal degi§iklikler 

yap1lmas1 ve yeni yeni dogan vergi ceza hukukunun 

olgunla§t1r1lmas1d1r. Ancak tekrar edelim ki, ba§l1 ba§ina ceza 

suc;un onlenmesine yetmez. Suc;un i§lenmesini onleyen tedbirlerle 

birlikte uyguland1g1nda ceza as1l amacina ula§ir. 
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