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1-Kendi yararına sonuç çıkarmak üzere, bir iddiayı ileri sürenin bunu ispat yükü altında olduğu 

yolundaki genel kural, vergi hukukunda da geçerlidir. Bununla birlikte, bu alandan kaynaklanan 

özellikler nedeniyle, vergi hukukuna özgü kural ve karineler de kabul edilmiştir. 

Bu karinelerden biri; yükümlünün defter ve belge düzenine uyma ödevinden kaynaklanan ilk 

görünüş karinesidir. Şayet yükümlü defter ve belge düzenine uyma ödevini yasaya uygun olarak 

yerine getirir ise beyanname, defter ve belgelerinin gerçeği yansıttığı kabul edilir. Bu karine 

görüldüğü üzere yükümlü lehine işleyen bir karinedir. Karineyi, VUK’un kendisine tanıdığı 

yetki ve araçları kullanarak çürütmek, vergi idaresine düşer. Vergi idaresinin bu konuda salt 

varsayımlara dayanarak vergilendirme yoluna gitmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. 

Olayda da (Ş) A.Ş. söz konusu karineye dayanmış ve vergi idaresinin fire oranına ilişkin somut 

ve yeterli bir araştırma yapmadığını öne sürmüştür. 

Vergi hukukunda kabul edilen bir diğer karine ise, VUK m. 3/B bendinde yer alan; 

vergilendirmeye dayanak olan olayların, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uygun olarak oluşmuş 

bulunduğu ve olayın özelliğine göre normal ve mutad şekilde ortaya çıktığı yönündedir. Olağan 

akış dışındaki durumları ispat yükü bunu ileri sürene düşer. Olayda vergi idaresi de bu karineye 

dayanmıştır. 

İdarenin söz konusu karineye dayanması halinde, karine temelini ispatlaması yeterlidir. Diğer 

bir deyişle somut olayın hayatın olağan akışı karinesine aykırı olduğunu ispatlayan idare, 

yükümlünün defter ve belge düzenine uymuş bulunmasının yarattığı ilk görünüş karinesini 

çürütür. Bu nedenle olayda yükümlü tarafından ileri sürülen, vergi idaresinin inceleme 

raporunda fire oranına ilişkin hiçbir somut çalışma yapmadığı ve tespit ortaya koymadığı 

yönündeki iddia yerinde değildir. 

Bu durumda özel olayda, hayatın olağan akışı karinesinden sapmış bulunan olağandışı olguların 

ne olduğunu somut olarak ortaya koyup ispat yükü yükümlüye düşer. 

Bu bilgiler ışığında; idarenin, fire oranının ticari ve teknik icaplara aykırı bir şekilde sektördeki 

normal fire oranının çok üzerinde olduğu yönündeki tespitinin, yükümlünün defter ve 

belgelerinin içeriğinin doğruluğuna ilişkin ilk görünüş karinesini çürüttüğü söylenmelidir. Zira 

sektöre ilişkin hammadde fire oranı meslek odalarının da doğruladığı üzere % 5 iken yükümlü 



tarafından, teknik icaplara aykırı olarak % 20 olarak gösterilmiştir. Bu sebeple teknik icaplara 

aykırı bir iddia ileri süren yükümlünün bu iddiasını ispatlaması gerekmektedir. Oysa olayda 

yükümlü söz konusu ispat yükünü yerine getirememiştir. 

Bu gerekçelerle, vergi idaresinin beyanlarının isabetli olduğu sonucuna varılmaktadır (20 

puan). 

2-(Ş)A.Ş. hakkında yapılan incelemede, vergi idaresi tarafından ileri sürülen eleştirilerden biri; 

(Ş) A.Ş.’nin ortağı (O)’ya yaptığı satışlarda diğer müşterilerine uyguladığı fiyatın yarısını 

uygulamak suretiyle ortağına örtülü şekilde kazanç dağıtmış olduğu yönündedir. (Ş) A.Ş., 

hakkında yapılan cezalı tarhiyat işlemine karşı açtığı davada, ortağı (O)’nun en büyük müşterisi 

olduğunu, bu sebeple ona özel bir fiyat uygulamasının hukuka uygun olduğunu iddia etmiştir. 

Vergi idaresi ise “iç emsallerle karşılaştırıldığında bu derece büyük bir orana ulaşan farkın 

eleştiri konusu yapılmasının tabii olduğunu” ileri sürmüştür. 

Vergi idaresinin savunmasının isabetli olup olmadığının belirlenmesi için, olayda transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının söz konusu olup olmadığının incelenmesi 

gerekir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinde belirtildiği üzere; kurumlar, ilişkili 

kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden 

maddedeki anlamıyla mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya 

kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.  

Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında 

uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak 

fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. 

Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması 

ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya 

hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. 

Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcilerinin 

aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın 

örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına bağlıdır. 

Olay açısından bu şartların varlığı değerlendirildiğinde; satışın yapıldığı ortak (O)’nun KVK 

m.13 anlamında “ilişkili kişi” olduğu, (O)’ya uygulanan satış bedelinin ise diğer müşterilerine 

sattığı fiyatın yarısı tutarında olması sebebiyle emsallere uygunluk ilkesine aykırı bulunduğu 



tespit edilmektedir. Bu sebeple (Ş) A.Ş. tarafından transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımı yapıldığı sonucuna varılmaktadır. Vergi idaresinin sunduğu beyan isabetlidir. 

(20 puan) 

3- 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. Somut olaydada tutulması zorunlu olan 

defterlerin gerçek durumu yansıtmadığına dair deliller bulunmaktadır. Zira yapılan vergi 

incelemesinde, yükümlünün defterlerinde yer alan fire oranının sektörde gerçekleşmesi normal 

olan fire oranından çok fazla olduğu tespit edilmiştir. Yani, vergi idaresi %5 ile %20 arasındaki 

%15’lik hammaddenin üretime sevk edilerek mamul mal haline dönüştürüldüğünü ve belgesiz 

olarak satıldığını belirlemiştir. Bu durumda takdir edilen matrah üzerinden verginin re’sen tarh 

edilmesi gerekmektedir (20 puan). 

4-Şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının şartları VUK m. 323’te belirtilmiştir. Bu madde 

uyarınca; ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 

(1)dava veya icra safhasında bulunan alacaklar ile (2) yapılan protestoya veya yazı ile bir 

defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine 

değmeyecek derecede küçük alacaklar; şüpheli alacak sayılır. 

Sadece bilanço usulüne göre defter tutan ticari ve zirai kazanç sahipleri karşılık ayırmak 

suretiyle şüpheli alacaklarını giderleştirebilirler. Şüpheli Alacak karşılığı ayrılması, işletme 

hesabına göre kayıt tutan yükümlüler bakımından mümkün değildir. 

Şüpheli alacağın teminatsız olması, gerekli bir diğer şarttır. Teminat, teminat vasfını alacaklının 

kusuru dolayısıyla yitirmişse söz konusu alacağın teminata isabet eden kısmı kadar, şüpheli 

alacak karşılığı olarak ayrılamaz. 



Yasa maddesinde yer alan “küçük alacak” kavramıyla kastedilen; dava veya takip masraflarını 

aşan alacaktır. 

Protesto noter marifetiyle 1 kez yapılmalıdır. Yazı ile istenilmesi şartı bakımından ise iadeli 

taahhütlü mektubun yanı sıra e-posta yazışmaları da geçerli kabul edilmektedir. 

Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. 

Alacak şüphelilik vasfını koruduğu, yani dava veya takip sürdüğü müddetçe her dönemde 

karşılık ayrılabilir. Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri 

dönemde kâr-zarar hesabına intikal ettirilir. 

Hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilen kimseye dava açılmasında bir engel yoktur. Bu 

halde dava açılırsa şüpheli alacak karşılığı ayrılır. 

Ancak iflasın ertelenmesi halinde takip yapılamaz, başlayan takipler de durur. Diğer yandan, 

iflasın ertelenmesi kararından sonra doğan alacaklar için takip yapılması mümkündür.  

Hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilen kişi hakkında takip yapılamamasının, başlayan 

takiplerin de durmasının, bu kişiden olan alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılmasını 

engelleyip engellemeyeceği bakımından amaçsal yorum yapılmak suretiyle sonuca ulaşılabilir. 

İflasın ertelenmesi kurumu hazineye katkı sağlamak için getirilmiş bir kurum olmayıp, 

şirketlerin ayakta kalmasına yardım etmek üzere tesis edilmiştir. Bu sebeple her ne kadar 

şüpheli alacak karşılığı ayrılması için alacağın dava veya takip aşamasında olması gerekse de 

iflasın ertelenmesi kurumu takip açılmasına engel olduğundan bu çelişkiyi (kanunun sağladığı 

bir imkândan faydalanma hali yine kanunla getirilmiş başka bir müessese tarafından 

engellenmektedir) şüpheli alacak lehine yorumlayarak, şüpheli alacak karşılığı ayırmanın 

şartlarının gerçekleşmiş olduğunu kabul etmek gerekir.(20 puan) 

5- Haksız çıkma zammı, 6183 Sayılı Kanun’da dayanağını bulan; ödeme emrine karşı açılmış 

olan davalarda, itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan kamu borçlusundan, haksız 

çıktığı tutarın %10’u oranında tahsil edilen bir tutardır. 

Haksız çıkma zammı, yalnızca ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davaların reddedilmesi 

sonucunda alınır. Öte yandan yalnızca davasından haksız çıkan borçlu haksız çıkma zammı 

ödemekle yükümlüdür. Yasada alacaklı idarenin tazminatla yükümlü olacağına ilişkin bir 

hüküm bulunmamaktadır. 



Haksız çıkma zammı talep edilmesi için davayı gören mahkeme tarafından işin esasına 

girilerek, davanın reddedilmiş olması gerekir. Davanın usul yönünden reddedilmiş olması 

durumunda haksız çıkma zammına hükmedilemeyecektir. 

Davanın kısmen red veya kısmen kabul edilmesi durumunda haksız çıkma zammı reddedilen 

kısım üzerinden hesaplanacaktır. 

Haksız çıkma zammına ilişkin hükmün, T.C. Anayasası’na aykırılığı bakımından Anayasa 

Mahkemesi’ne (“AYM”) başvurulmuş, AYM 3 Şubat 2011 tarihli kararı ile başvuruyu 

reddetmiştir. 

Söz konusu başvuruda özetle; haksız çıkma zammının anayasal bir hak olan hak arama 

özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte olduğu, idari işlemlere karşı dava açılmasının böyle bir cezai 

şartla sınırlandırılmaması gerektiği ve ilgili maddenin yargılamanın eşit şartlarda yapılması 

önünde bir engel teşkil ettiği, zira haksız çıkma zammının yalnızca davacı açısından 

öngörülmüş olduğu gerekçeleriyle, ilgili hükmün Anayasa’ya (2, 13, 36 ve 125/1. maddelerine) 

aykırı olduğu iddia edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi kamu borçlusunun ödeme emrinin tebliğinden önce kamu alacağının esası 

hakkında yargı yoluna başvurabileceğini, itiraz konusu kural ile ödeme emrinin tebliğinden 

sonra da tahsile ilişkin olarak dava açabilme olanağına sahip olduğunu belirterek, kuralın hak 

arama özgürlüğünü engelleyen bir yönü bulunmadığı gerekçesi ile başvuruyu reddetmiştir. 

Ancak bu kararın eleştiriye açık birçok yönü vardır. Öncelikle, davacı idarenin yapmış olduğu 

savunmadan yola çıkarsak; ödeme emrine karşı açılmış olan davada yürütme kendiliğinden 

durmadığından, hazinenin herhangi bir gelir kaybı yoktur. 

Kaldı ki, AYM’nin ileri sürdüğünün aksine, tarh işlemine karşı açılan davanın 

reddedilmesinden sonra ödeme emrine karşı açılan davada tartışılan hususlar her durumda tarh 

işlemine karşı açılan davada tartışılmış olan hususlardan ibaret değildir. Ödeme emrine ilişkin 

hukuka aykırılıkların ileri sürülmesi söz konusu olabileceği gibi, yükümlülüğe/sorumluluğa 

ilişkin iddia ve savunmaların ilk defa ödeme emrine karşı açılan davada ileri sürülmesi de 

olasıdır. Bu durum, özellikle kanuni temsilciye doğrudan ödeme emrinin gönderildiği hallerde 

kanuni temsilcinin ödeme emrine karşı açtığı dava örneğinde açıkça tespit edilebilir. 

Anayasa Mahkemesi’nin karar gerekçesinde, haksız çıkma zammına ilişkin düzenlemenin hak 

arama özgürlüğünü ihlal etmemesi ya da ortadan kaldırmaması nedeniyle Anayasa’nın 36. 



maddesine aykırı olmadığı ifade edilmiştir. Oysa Anayasa’nın 13. maddesine göre, temel hak 

ve özgürlükler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen 

sebeplerle ve kanunla sınırlanabilirler. Anayasa’da, Anayasa’nın 36. maddesinde yer alan hak 

arama özgürlüğünün sınırlandırılmasına yönelik bir sebebe yer verilmemiştir. Haksız çıkma 

zammına ilişkin düzenlemenin ise hak arama özgürlüğünü ortadan kaldırmasa bile, sınırladığı 

açıktır. Bu nedenle haksız çıkma zammının hak arama özgürlüğünü herhangi bir sınırlama 

nedenine dayanmaksızın sınırlaması, Anayasa’ya aykırıdır.  

Bu hükümlerin yanında, Anayasa’nın 125. maddesi; idarenin her türlü eylem ve işlemlerine 

karşı yargı yolunun açık olduğuna hükmetmiştir. Bu hüküm Anayasa’nın 36. maddesinde 

güvence altına alınmış olan hak arama özgürlüğünün bir uzantısı olup, egemen devlete karşı 

bireyin haklarının korunmasını sağlamaktadır. Hukuk devleti, bireylerin idarenin işlemlerine 

karşı yargı yoluna başvurmaktan vazgeçmesine neden olacak yasal düzenlemeleri bünyesinde 

barındırmamalıdır. Bu nedenle ödeme emrine karşı yargı yoluna başvurulmasını fiilen ortadan 

kaldırmasa bile, güçleştiren haksız çıkma zammının Anayasa’ya aykırı olduğu 

görüşündeyiz.(20 puan). 

 

 


