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1- Olayda vergi idaresinin uygulayacağı tarh yöntemi, re’sen tarhiyattır. 

Matrahın re’sen takdir ve verginin re’sen tarh edileceği durumları Vergi Usul 

Kanunu’nun 30’uncu maddesi göstermiş bulunmaktadır. Bu hüküm genel bir re’sen 

vergi tarhı nedenine yer vermiştir; eğer vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, 

kayıt ve belgelere ve yasal ölçülere dayanılarak tespitine olanak bulunamıyorsa, vergi 

re’sen tarh edilir. Bir diğer deyişle, beyanname, defter veya belge düzenine 

uyulmaması, verginin re’sen tarhına yol açar. 

Diğer yandan, verginin re’sen tarh edileceği durumlar aynı maddede sayılmıştır. Bu 

durumlarda, yasal düzenleme uyarınca, vergi matrahının, tamamen veya kısmen; defter, 

kayıt ve belgelerden veya yasal ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı kabul 

edilir. 

Bu durumlardan biri de; tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin 

gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunmasıdır. Olayda, Bayan (A) ile (Ş) A.Ş. 

arasında serbest meslek makbuzuna konu olan hizmet ifası gerçekleşmemiş olduğundan, 

söz konusu belge gerçek durumu yansıtmamaktadır. Bu tespit nedeniyle, defter ve 

belgelere itibar edilmesi artık mümkün olmadığından; uygulanacak yöntem, re’sen 

tarhiyattır (20 puan). 

2- Avukat Bayan (A); “yargı yoluna gidilmesi halinde davanın kaybedileceğini bu 

nedenle vergi idaresiyle bir uyuşmazlık başlatmaksızın uzlaşmaya başvurulması 

gerektiğini” belirtmiştir. 

Bu durumda (Ş) A.Ş. hakkında uygulanan re’sen tarhiyat bakımından uzlaşmaya 

başvurulmasının mümkün olup olmadığı değerlendirilmelidir. 

Uzlaşma, vergi idaresinin ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergiler ve bunlara 

ilişkin olarak kesilen vergi zıyaı cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda, 

mükelleflerle kanunda belirtilen koşullar dâhilinde anlaşması yoluyla vergi alacağının 

zam ve cezaları ile birlikte kısmen veya tamamen ortadan kalkmasını sağlayan bir vergi 

hukuku kurumudur.  



Ancak vergi ziyaına VUK m.359’da belirtilen kaçakçılık fiilleriyle sebebiyet verilmesi 

halinde, tarh edilen vergi, kesilen ceza ve bu fiillere iştirak edilenlere kesilen ceza 

bakımından uzlaşmaya başvurulması mümkün değildir (VUK ek m.1). 

Olayda re’sen vergi tarhı yönteminin uygulandığı tespit edilmişti. Ancak 359. maddede 

yer alan fiillerden olan “sahte belge kullanma fiilinin” işlenmesi suretiyle vergi ziyaına 

sebebiyet verildiğinden, uzlaşma yolundan yararlanılması mümkün değildir. Bu nedenle 

avukat (A)’nın belirttiği hukuki görüşe katılmıyorum(20 puan). 

3- Olayda, Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde düzenlenmiş olan vergi 

kaçakçılığı suçlarından “sahte belge düzenleme” suçu ile “sahte belge kullanma” 

suçunun işlendiği tespit edilmektedir. 

Bayan (A) ile (Ş) A.Ş. arasında gerçek bir serbest meslek faaliyetinden kaynaklanan 

hizmet ifası söz konusu değildir. Bayan (A) tarafından düzenlenen serbest meslek 

makbuzu; “gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi 

düzenlenen belge” niteliğinde olduğundan sahte belgedir. 

Sahte belge düzenleme suçunun faili Bayan (A)’dir. 

Suçun maddi unsuru; vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve 

ibraz mecburiyeti bulunan belgelerin asıl ve suretlerinin sahte olarak düzenlenmesidir.  

Sahte belge kullanma suçunun faili ise (Ş) A.Ş.’nin kanuni temsilcisi olan Bay (M)’dir. 

VUK m.333/III gereğince, tüzel kişilik bünyesinde kaçakçılık suçlarının işlenmesi 

halinde, bu fiiller için belirtilen cezalar bu fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur. 

Tüzel kişilerin, vergi yasalarının yüklediği ödevleri yerine getirmekle görevli kanuni 

temsilcileri suçun faili olurlar. Bu durumda (Ş) A.Ş.’nin kanuni temsilcisi Bay (M) 

sahte belge kullanma suçunun failidir. 

Her iki suçun manevi unsuru kasttır, yani kanunda yer alan fiillerin kasten işlenmesi 

halinde suç oluşur. Kanunun yasakladığı duruma ancak sayılan hareketlerle yol açılması 

suçu oluşturduğundan, kaçakçılık suçları “bağlı hareketli”dir. Bu suçlar aynı zamanda 

“tehlike suçu” niteliğindedir; yani suçun oluşması için vergi ziyaının ya da herhangi bir 

zararın doğması aranmaz. Her iki suçun cezası da 18 aydan 3 yıla kadar hürriyeti 

bağlayıcı cezadır. 

 



Ancak kaçakçılık suçu yanında vergi ziyaı da oluştuğundan, yukarıda belirttiğimiz 

hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulanması vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına 

engel olmamaktadır (VUK m.359). Vergi ziyaına kaçakçılık suçlarıyla sebebiyet 

verilmesi nedeniyle, vergi ziyaı cezası kayba uğratılan verginin üç katı olarak uygulanır. 

 

Sahte belge kullanma fiilinin faili Bay (M) olsa da, vergi ziyaı cezasının muhatabı, (Ş). 

A.Ş.’dir. Zira VUK.m.333’e göre, tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde vergi kanunlarına 

aykırı hareketlerden doğan vergi cezaları tüzel kişiler adına kesilir (VUK m.333/1) 

Ancak VUK m.10 gereğince, vergi cezaları tüzel kişiden, yani (Ş) A.Ş.’den tahsil 

edilemez ise, bunlar vergiye ilişkin ödevlere aykırı davranan Bay (M)’den istenebilir.  

Kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında geçerli olan usul de Vergi Usul Kanunu’nda 

özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre, yapılan inceleme sırasında tespit edilen 

kaçakçılık suçlarının, tespiti yapan Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları 

tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve 

vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme 

komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya ilgili vergi dairesinin 

bulunduğu defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi 

zorunludur. 

Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçakçılık suçlarının işlendiğini başka yollarla öğrenirse, 

hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını ister. Bu durumda, 

kamu davasının açılması için inceleme sonucunun Cumhuriyet Başsavcılığına 

bildirilmesi beklenir. (VUK m.367/f.1,2, 3) (20 puan). 

4- Yanıtı aranan soru; boşanma davası sonucunda elde edilen yüksek miktardaki maddi 

ve manevi tazminatların veraset ve intikal vergisi yükümlülüğünü doğurup 

doğurmayacağıdır. 

Veraset ve intikal vergisinin konusu; Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda belirtildiği 

üzere; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de 

bulunan malların veraset yoluyla veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir 

tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalidir. Verginin yükümlüsü ise malı edinen kişidir. 

Dolayısıyla vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi için, intikalin “ivazsız”, yani 

“karşılıksız” olması gerekmektedir. 



Genel olarak belirtmek gerekirse; mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden 

zedelenen taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep 

olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf ise kusurlu olan diğer 

taraftan, manevi tazminat talep edebilir. 

Bu durumda boşanma sonucunda manevi tazminata kişilik haklarının zedelenmesi, 

maddi tazminata ise mevcut ve beklenen menfaatlerin zedelenmesi dolayısıyla 

hükmedilmektedir. Diğer bir ifadeyle kişinin maddi ve/veya manevi olarak yaşamış 

olduğu zararın tazmini için tazminata hükmedilmektedir. Bu nedenle Veraset ve İntikal 

Vergisi Kanunu’nun 2’inci maddesinde parantez içinde yer alan hükümde “maddi ve 

manevi bir zarara karşılık olarak verilen tazminatların ivazsız intikal olarak 

değerlendirilemeyeceği” açıkça belirtilmiştir. Bir kimsenin edindiği istifadeye karşı bir 

yükümlülük altına girdiği hukuki muameleler, “ivazlı hukuki muameleler”dir. Boşanma 

nedeniyle verilecek mal ve paralarla ilgili sözleşme ya da protokollerin de hâkim 

tarafından onaylanması, bir geçerlilik şartıdır.  

Bu sebeplerle boşanma davası sonucunda ödenen tazminatların karşılıksız kazandırma 

niteliğinde olduğu söylenemeyeceğinden, veraset ve intikal vergisi yükümlülüğünün 

doğmadığı tespit edilmektedir.  Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu’nun 25’inci maddesinde 

“nafakaların, alanlar için gelir vergisinden müstesna olduğu” belirtildiğinden, gelir 

vergisi yükümlülüğü de doğmayacaktır. (20 puan) 

5-İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, kabul edilebilirlik incelemesinde temel olarak; 

gerekli iç hukuk yollarının tüketilip tüketilmediğini, başvurunun süresinde yapılıp 

yapılmadığını, başvurucunun mağdur sıfatına sahip olup olmadığını, Mahkeme’nin yer 

ve zaman bakımından yetkili olup olmadığını ve diğer bazı koşulların var olup 

olmadığını denetlemektedir. 

İç hukuk yollarının tüketilmesi: Vergi yargılamasında tüketilmesi gereken iç hukuk 

yolları kural olarak yargısal yollarla sınırlıdır. Zira belli istisnalar haricinde vergi 

hukukunda idari yollar kural olarak ilgililer tarafından başvurulması zorunlu olmayan, 

seçimlik yollardır. Vergi yargılamasında tüketilmesi zorunlu olan son yol, temyiz 

yoludur. 

İHAM kararlarında, iç hukuk yollarının tüketilmesi kuralı katı bir şekilde 

uygulanmamakta, her olayın özel koşulları dikkate alınmaktadır. Bu çerçevede, 

başvurucunun "yetersiz ve etkisiz" olan, “kullanılabilir” olmayan, “şikayet konusu 



ihlalle ilgili olarak tam bir giderim sağlayamayan” ve “makul bir sürede sonuç 

alınamayan”  iç hukuk yollarını tüketme yükümlülüğü bulunmadığı kabul edilmektedir. 

Keza başvurucunun iddiasının aksi yönünde yerleşmiş içtihat mevcut ise başvurucunun 

bu yolu tüketmesi gerekli bulunmamaktadır.  

Vergi tarhiyatlarına ilişkin uyuşmazlıkların şikayet konusu yapıldığı durumlarda, 

Mahkeme başvurucunun iç hukukta tarh işlemine karşı dava açmasını ve Sözleşme 

ihlali iddiasını gündeme getirmesini yeterli görmekte, bunun dışındaki dolaylı yolları 

tüketme zorunluluğu olmadığına kanaat getirmektedir. Örneğin, Bulves/Bulgaristan 

davasında başvurucu şirket, satın aldığı mal bakımından satıcıya satım bedeli içinde 

ödediği KDV’yi indirim konusu yapmak istemiş, ancak talebi vergi idaresince 

reddedilmiştir. Red kararının nedeni ise, satıcının satışı ilgili dönemdeki hesaplarına 

yansıtmaması ve KDV’sini beyan etmemesidir. Oysa alıcı tüm vergisel 

yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiştir. Hükümet; başvurucu alıcının satıcıya 

karşı haksız fiilin genel hükümleri çerçevesinde dava açarak, tazminat talep edebileceği 

gerekçesiyle iç hukuk yollarının tüketilmediği itirazında bulunmuş, Mahkeme ise bu 

itirazı yerinde görmeyerek, başvurucunun vergi tarhiyatına karşı itiraz etmesi ve dava 

açmasının yeterli olduğunu belirtmiştir.  

İç hukuk yollarının tüketilmesine gerek olmayan bir diğer durum da Sözleşme’ye aykırı 

idari pratiğin (uygulamanın) varlığıdır. Bu çerçevede, örneğin, vergi idaresinin 

işlemlerinin ya da ihmallerinin Sözleşme’deki hak ve özgürlüklerini istikrarlı bir şekilde 

ihlal ettiği ispatlanabilirse, ilgili iç hukuk yollarına gitmeye gerek kalmaksızın doğrudan 

İHAM’a başvurulabilecektir.  

 Vergisel uyuşmazlıklar bakımından idari pratik kavramı Intersplav/Ukrayna davasında 

tartışılmıştır. Bu davada başvurucu iş ortaklığı, ihracatta katma değer vergisi iadesine 

hak kazanmıştır. Bu davada, vergi idaresinin başvurucuya yapması gereken katma değer 

vergisi iadesini ve tazminatın ödenmesini sürekli olarak geciktirmesi, iadenin ne zaman 

yapılacağına ilişkin belirsizlik Sözleşme’ye aykırı “idari pratik” olarak 

nitelendirilmiştir. 

Başvurunun Süresinde Yapılması: 

Altı aylık başvuru süresi, iç hukukta başvurucunun tükettiği nihai hukuk yolunda 

verilen nihai kararın başvurucu tarafından öğrenilmesi ile başlamaktadır. Vergi 



yargısında tüketilmesi gereken son olağan yol temyiz yolu olduğundan; sürenin 

başlangıcı, temyiz talebinin reddine ilişkin kararın başvurucuya tebliği tarihi olarak 

kabul edilmelidir. Ancak tüketilen son yol, aslında başvurulması zorunluluğu olmayan 

bir yol, örneğin yargılanmanın yenilenmesi yolu ise bu yola ilişkin nihai kararın 

(yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin kararın) tebliği tarihi başvuru 

süresinin başlangıcını oluşturacaktır. 

Mağdur Sıfatının Bulunması: 

Mahkeme’ye gerçek kişiler, hükümet dışı kuruluşlar ve kişi grupları Sözleşen bir Devlet 

aleyhine başvurabilirler. Bu kişi ve kuruluşların Sözleşen Devletlerden biri tarafından 

gerçekleştirilen bir Sözleşme ihlalinden mağdur olduğunu iddia edebilmesi 

gerekmektedir.  

Dolayısıyla gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri olan vergi ödevlileri yanında, tüzel 

kişi olmayan vergi ödevlisi kişi ya da mal toplulukları da (adi ortaklıklar, iş ortaklıkları, 

dernekler, vakıflar vb.) bireysel başvuruda bulunma hakkına sahiptir.  

Kamu görevi ifa eden kuruluşların başvuruda bulunma hakları olmadığından, Türk 

Vergi Hukuku’na göre vergi yükümlüsü olabilen kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi 

devlet teşekkülleri İHAM’a bireysel başvuruda bulunamayacaklardır. Aynı zamanda 

vergi idaresi de bireysel başvuru özneleri arasında sayılamayacaktır.  

İHAM’a yapılacak başvurularda, İHAS’ın 34’üncü maddesi bakımından aranan öznel 

koşul ise, başvurucunun Sözleşme ihlali oluşturduğunu iddia ettiği eylem, işlem ya da 

eylemsizlikten somut şekilde etkilenmesi, diğer bir deyişle “mağdur sıfatına sahip 

olması”dır.  

Bir kanun hükmü kişinin menfaatini henüz ihlal etmemekle birlikte, her an ihlal 

edebilecek ise, kişiye bizzat uygulanmasını beklemeden yani gerçek mağduriyet ortaya 

çıkmadan yapılan başvuru da mağdur sıfatı yönünden kabul edilebilir görünmektedir. 

Örneğin, 2008 yılında görülmüş olan Burden/Birleşik Krallık davasında, yaşları 85’in 

üzerinde olan iki kız kardeş, İngiliz veraset vergisine ilişkin düzenlemenin mülkiyet 

haklarını ve ayrımcılığa uğramama haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüşlerdir. 

Başvurucular sağ olduklarından ilgili yasa henüz kendilerine uygulanmamıştır, ancak 

yaşları nazara alındığında içlerinden birinin çok da uzak olmayan bir zamanda öleceği 

ve sağ kalanın da ölen kardeşinden intikal eden miras nedeniyle önemli bir veraset 



vergisi yüküyle karşılaşacağı neredeyse kesindir. Mahkeme başvurucuların potansiyel 

mağdur sıfatlarının bulunduğunu kabul etmiştir.   

İç hukuk yollarının tüketilmesi, mağdur sıfatının bulunması ve başvuru süresi dışında 

başka bazı kabul edilebilirlik koşulları da mevcuttur: 

Buna göre, bireysel başvurular: 

- Başvuranın kimliği belli değilse, 

- Başvuru Mahkeme’ce daha önce incelenmiş başka bir başvurunun konusuyla esas 

itibariyle aynı ise, 

- Aynı konuda daha önce başka bir uluslararası soruşturma veya çözüm merciine 

başvurulmuş ve konuyla ilgili güncel yeni bir bilgi bulunmuyor ise, 

 - Başvuru bu Sözleşme ve Protokolleri hükümleri dışında kalıyor ise,  

-  Başvuruda ihlal edildiği ileri sürülen hak Sözleşme ve Protokollerinde korunan hak ve 

özgürlüklerden değil ise, 

-   Başvurucu önemli bir zarar görmemiş ise, 

- Açıkça dayanaktan yoksun veya başvuru hakkının kötüye kullanılması mahiyetinde 

ise, kabul edilmeyecektir. 

Ayrıca,  

“Yer bakımından yetki” kuralı gereğince, Sözleşme’nin uygulama alanı, sözleşen 

devletlerin fiili yetki alanları ile sınırlıdır. 

 “Zaman bakımından yetki” kuralına göre ise Mahkeme ancak Sözleşen Devlet’in 

Sözleşme ve Protokollerini onayladığı tarihten sonra gerçekleşen vakıalar ile ilgili 

şikayetleri inceleyebilir (20 puan) 


