
1 
 

 

           Ocak, 2015 

 

MÜKELLEF, SORUMLU, EHLİYET, STOPAJ KAVRAMLARI  

VE VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER 

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

A- VERGİ MÜKELLEFİ ................................................................................................................. 3 

B- EHLİYET: ................................................................................................................................... 4 

C- VERGİ SORUMLUSU: .............................................................................................................. 4 

1- Vergi Kesenlerin Sorumluluğu ................................................................................................. 5 

2- Temsilcinin Sorumluluğu ......................................................................................................... 6 

a- Kanuni Temsil ....................................................................................................................... 6 

b-İradi Temsil ............................................................................................................................ 7 

3- Diğer Sorumluluk Türleri ......................................................................................................... 7 

a- Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu ..................................................................................... 7 

b- Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin 

Sorumluluğu .............................................................................................................................. 7 

c- Özel Tüketim vergisi ve Veraset ve İntikal Vergisinde Sorumluluk .................................... 8 

d- Mirasçıların Sorumluluğu ..................................................................................................... 8 

D- VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER ........................................................................................... 8 

1- Sürelerin Sınıflandırılması ....................................................................................................... 8 

a- Organik Sınıflandırma .......................................................................................................... 8 

aa- Yasal Süreler ................................................................................................................... 8 

bb- İdari Süreler  ................................................................................................................... 9 

cc- Yargısal Süreler  .............................................................................................................. 9 

b- Sürelerin hukuki niteliklerine göre sınıflandırma: .............................................................. 10 



2 
 

aa- Hak düşürücü süreler  .................................................................................................... 10 

bb- Vergi ödevleri ile ilgili süreler  ..................................................................................... 10 

cc- Müsamaha süreleri ........................................................................................................ 11 

dd- Zamanaşımı süreleri  ..................................................................................................... 11 

ee- Düzenleyici (uyarıcı) süreler ......................................................................................... 11 

2- Sürelerin hesaplanması ........................................................................................................... 12 

3- Sürelerin Uzaması .................................................................................................................. 13 

a- Mücbir sebep (zorlayıcı neden) .......................................................................................... 13 

aa- Yasal düzenleme  ........................................................................................................... 13 

bb- Mücbir sebebin niteliği ve mücbir sebep sayılan haller ................................................ 13 

cc- Mücbir sebebin sonuçları .............................................................................................. 14 

b- Zor durum ........................................................................................................................... 14 

c- Ölüm ................................................................................................................................... 15 

d- Özel durumlar ..................................................................................................................... 15 

KAYNAKÇA ................................................................................................................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

A- VERGİ MÜKELLEFİ 

 

Vergi mükellefi (borçlusu), Vergi Usul Kanunu’nun 8/1. maddesinde “Vergi kanunlarına 

göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişi”1 olarak tanımlanmıştır.  

Yani vergi borçlusu; belli miktarda vergiyi, kamu alacaklısına ödemek zorunda olan 

kişidir. Vergi borçlusunun vergiyi ödemek görevi (maddi görev) yanında, defter tutmak, 

beyanname vermek, bildirimlerde bulunmak, belgeleri belli bir süre saklamak gibi çeşitli şekli 

görevleri de vardır2.  

Vergilendirmeden doğan ilişkide, şekli görevler ve maddi görevler bir aradadır. Ancak, bir 

kimsenin vergi borçlusu olmadan da yerine getirmek zorunda olduğu şekli ödevleri bulunabilir. 

Örneğin, zarar eden bir ticari işletme sahibi, yalnız şekli ödevleri olan bir vergi yükümlüsüdür.  

Öte yandan, şekli ödevlerin bulunmadığı, devlete sadece belli bir miktarın borçlu 

olunduğu yükümlülük durumları da söz konusudur. Örneğin damga vergisinde veya harçlarda 

yükümlü sadece, borçlu olunan miktarı ödemekle yükümlüdür3.  

Vergi yükümlülüğü, vergiyi doğuran olayla birlikte gerçekleşir. Vergiyi doğuran olay, her 

vergi bakımından ilgili yasalarda düzenlenmiştir. 

Vergiyi doğuran olayın yasalarla yasaklanmış olması, yükümlülüğün doğumuna engel 

olmaz. Örneğin, izinsiz olarak haşhaş yetiştiren kişi için zirai kazanç, bundan uyuşturucu üreterek 

satan kişi için ticari kazanç nedenleriyle gelir vergisi yükümlülüğü doğar4.  

Yükümlü, vergi borcundan tüm malvarlığı ile ve kişisel olarak sorumludur.  

Çeşitli vergi kanunları açısından vergi mükellefi aşağıdaki gibidir: 

Gelir Vergisi Kanunu’na göre gerçek kişiler, (m.3) 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu 

kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve isteğe bağlı olarak iş ortaklıkları 

(KVKm.1) 

                                                             
1 http://www.mevzuat.gov.tr, 07.01.2015, 15.00. 
2 Ahmet Erol, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, 2008, 112. 
3 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s.72. 
4 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s.73, 74. 
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Emlak Vergisi Kanunu’na göre, bina ve arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi 

de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler, (EVKm.3,13) 

Damga Vergisi Kanunu’na göre, kağıtları imza edenler, (DVKm.3) 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre, veraset yoluyla ya da karşılıksız bir şekilde 

mal iktisap edenler, (VİVKm.5) 

Motorlu Taşıtlar vergisi Kanunu’na göre, trafik, liman, sivil hava vasıtaları… sicilinde 

adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler (MTVKm.3) 

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre; mal teslim eden, hizmet ifa eden ve ithalatta 

bulunan kişiler (KDVKm.8) vergi mükellefleridir. 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere; Gerçek kişiler, tüzel kişiler, kamu kurumları, 

yabancı gerçek veya tüzel kişiler, tüzel kişiliği olmayan bazı kuruluşlar, (Örn., Kurumlar Vergisi 

olabilen iş ortaklıkları) vergi mükellefi olabilir5. 

 

B- EHLİYET: 

VUK m.9’a göre; «Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.» 

Vergi hukukunda yükümlülük ve sorumluluk için, kanuni ehliyet şart değildir. Vergiyi doğuran 

olayla bir ilişki kurmak vergi yükümlüsü olmak için yeterlidir.  Vergi hukukunda ehliyetin temeli, 

vergi ödeme gücüdür6.  

 

C- VERGİ SORUMLUSU: 

Bazı durumlarda, verginin ödenmesinden asıl vergi mükellefi yerine, üçüncü kişiler 

sorumlu olmaktadır. 

Vergi sorumlusu; VUK’un 8/2. maddesinde “Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi 

bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir”7 şeklinde tanımlanmıştır.  

Sorumluluk, sorumluluğun ilgili olduğu vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi ile doğar. Örneğin 

işveren ücret ödemesi yapmadıkça, vergi kesmek, muhtasar beyanname ile vergi dairesine 

yatırmak görevi de doğmaz. 

Vergi sorumlusu, bazı hallerde mükellef adına kesilen verginin vergi dairesine 

yatırılmasından sorumlu tutulan kişiyi, bazı hallerde asıl vergi borçlusu ile birlikte veya onun 

                                                             
5 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin 2010, 23. Bası, s. 51, 52. 
6 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s.73. 
7 http://www.mevzuat.gov.tr, 07.01.2015, 15.00. 
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yerine geçerek vergiyi kendi malvarlığından ödemek durumundan olan kişiyi, bazı hallerde ise 

vergileme ile ilgili ödevlerin doğru şekilde yerine getirilmesinden sorumlu tutulan kişiyi ifade 

etmektedir.  

Bu nedenle, vergi sorumlusu konusu, vergi kesenlerin sorumluluğu, temsilcinin 

sorumluluğu ve diğer bazı sorumluluklar başlıkları altında incelenecektir.  

 

1- Vergi Kesenlerin Sorumluluğu 

VUK m. 11’de düzenlenmiştir. Maddede; «Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi 

kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer 

ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar.»8 hükmüne yer verilmiştir.  

Bu yöntem, tevkifat, kaynakta kesinti veya stopaj yoluyla verginin alınması şeklinde de 

isimlendirilmektedir.  

Stopaj yoluyla vergi tahsil etme, kolay ve emin bir tahsil yöntemidir çünkü bu 

uygulamada vergi kesintisi, gelir yükümlünün eline geçmeden yapılmaktadır9. Bu niteliklerde bir 

vergi sorumlusunun belirlenmesinin amacı “vergi alacağının kolaylıkla ve en az masrafla tahsilini 

sağlamaktır”. Böylece, vergi dairesi çok sayıdaki mükellefin vergilendirilmesini takip etmek 

yerine, onlarla ilişki içinde olan ve ödemede bulunan az sayıdaki kişileri muhatap alarak, verginin 

bu kişiler tarafından vergi dairesine ödenmesi imkanını elde etmektedir.  

 Verginin kaynakta kesilerek alındığı bazı hallere örnekler; 

 GVK’nın 94. maddesi ve KVK’nın 24. maddesine göre bir kısım gerçek ve tüzel kişiler, 

yanlarında çalıştırdıkları kişilere ödedikleri ücretlerden veya başkalarına yaptıkları 

ödemelerden vergi kesintisi yapıp, alacaklı vergi dairesine ödemekten sorumlu 

tutulmuştur. 

 KDV’nin 9/1. maddesine göre, ‘Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, 

kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde 

Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi 

işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir’10. Bu hükme dayanarak 

Maliye Bakanlığı mükelleflerin ikametgahı, işyeri, kanuni veya iş merkezinin Türkiye’de 

                                                             
8  http://www.legalbank.net, 08.01.2015, 13.30. 
9  Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin 2010, 23. Bası, s. 53.  
10 http:// www.legalbank.net, 08.01.2015, 13.30. 
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bulunmamasının yanı sıra, çeşitli tebliğlerle diğer birçok haldeki işlemlere taraf olanları 

da vergi kesintisi yapmak ve bunları vergi dairesine yatırmaktan sorumlu tutmuştur. 

 

Vergi kesenin, açıklanan yükümlülüğe uymaması halinde vergi idaresi, alınmayan vergiyi ve 

verginin vaktinde ödenmemesinden kaynaklanan faiz, zam ve cezaları kendisinden alabilir. 

Borcun, asıl yükümlüden istenmedikçe sorumluya başvurulamaz ve buna sorumluluğun fer’iliği 

ilkesi denir11.  

Sorumlu, ödediği vergi için asıl mükellefe rücu edebilir. Vergi cezası, zam ve faizleri ise asıl 

mükelleften isteyemez. (AATUHK m.22) 

 

2- Temsilcinin Sorumluluğu 

Kanuni temsil ve iradi temsil olmak üzere iki tip temsil söz konusudur.  

 

a- Kanuni Temsil  

Gerçek kişilerde; yukarıda da belirtildiği gibi, küçükler, akıl hastaları ve kısıtlılar da  vergi 

mükellefi olabilmektedir. Medeni Kanun’a göre hak sahibi olma ehliyetleri olan bu kişiler, vergi 

ödeme güçleri bulunması dolayısı ile vergi mükellefi olacaklardır.   

Fiil ehliyeti bulunmayan bu kişilerin, vergi mükellefiyeti ve vergi sorumluluğuna ilişkin 

ödevlerini ise; kanuni temsilcileri yerine getirir12. Kanuni temsilcilerin vergiyi ödememeleri 

halinde, ödenmeyen vergi, önce temsil edilen gerçek kişiden istenir. Bu kişiden tahsil edilemezse, 

vergi borcundan temsilci sorumlu tutulacaktır. Ödenmeyen vergi ile ilgili cezalardan ise; sadece 

temsilci sorumlu tutulmuştur. (VUKm.332) 

Tüzel kişi mükelleflerin; kendi mükellefiyetleri ve vergi sorumluluklarının yerine 

getirilmesinden, kanuni temsilcileri sorumlu tutulmuştur. Tüzel kişi temsilcilerinin vergiyi 

ödememeleri halinde, ödenmeyen vergi, gerçek kişi kanuni temsilcilerinde olduğu gibi, önce 

temsil edilen tüzel kişiden istenir. Tüzel kişiden tahsil edilemezse, vergi borcundan temsilci özel 

malvarlığı ile sorumlu olur13.  

                                                             
11   Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s. 80. 
12   Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin 2010, 23. Bası, s. 54. 
13   Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin 2010, 23. Bası, s. 54-55. 
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 b-İradi Temsil  

Vergi Usul Kanunu, kural olarak mükellefin, işlerini ve ödevlerini iradi temsilciye devri 

yolunu kapatmıştır. VUKm.8/3 açıkça; «Vergi kanunlariyle kabul edilen haller müstesna olmak 

üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna mütaallik özel mukaveleler vergi dairelerini 

bağlamaz.»14  hükmünü düzenlemektedir.  

 

3- Diğer Sorumluluk Türleri 

Açıklanacak sorumluluk türlerinde söz konusu olan müteselsil sorumluluktur. Bu nedenle 

vergi idaresi, alacağın bir kısmını veya tamamını borçlulardan herhangi birinden isteyebilir. Daha 

önce söz edilen sorumluluklarda da vergi idaresi, birden çok kişiye başvurabilmektedir ancak, 

bunun için öncelikle birinci derecede sorumlu olan kişi takip edilmekte, verginin tahsil 

edilememesi halinde diğer kişilere başvurulmaktadır.  

 

a- Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 

Şirketlerin tasfiyesi durumunda, tasfiyeye tabi şirketin vergi borçlarından, tasfiye memuru 

sorumlu tutulmaktadır. (KVKm.17/7) Bu nedenle, tasfiye memurunun şirketin vergi borçlarını 

ödemeden şirketin mal varlığını dağıtması halinde, ödenmeyen kamu alacağı, tasfiye 

memurundan veya kendisine ödeme yapılan kişilerden tahsil edilebilir15.  

 

b- Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin 

Sorumluluğu 

VUK mük. M.227/2 ile Bakanlığa verilen yetki gereğince mükellefler vergi 

beyannamelerini, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali 

müşavirlere imzalatmak ve muafiyet, istisna gibi bazı düzenlemelerden yararlanabilmek için, 

YMM tarafından düzenlenen tasdik raporu ibraz etmek zorundadır. Bu şekilde imza ve tasdik 

yetkisi bulunan meslek mensupları, yaptıkları işlerden sorumlu tutulmuşlardır. İmza ve tasdik 

verildikten sonra vergi dairesince inceleme yapılması ve vergi kaybı tespit edilmesi halinde SM, 

SMMM ve YMM, ortaya çıkan vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte sorumlu 

olacaktır.  

                                                             
14 http//: www.legalbank.net, 08.01.2015, 14.00.  
15 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin 2010, 23. Bası, s. 57. 
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c- Özel Tüketim vergisi ve Veraset ve İntikal Vergisinde Sorumluluk 

ÖTVde, motorlu taşıtın ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, 

bu işlemleri gerçekleştirmeden önce, ÖTVnin ödendiğini gösterir belgeleri aramak zorundadırlar. 

Aksi halde trafik memuru, gümrük memuru ya da noter, ödenmeyen vergiden sorumlu olacaktır16. 

 

d- Mirasçıların Sorumluluğu 

Ölen kişinin vergi borçlarından, mirası reddetmemiş olan mirasçılar, hisseleri oranında 

sorumludurlar. (VUKm.12) Ölenin vergi cezası borçları ise; cezaların kişiselliği ilkesi gereği, 

mirasçılara intikal etmemekte, ölümle birlikte ortadan kalkmaktadır.(VUKm.372) 372. maddede 

yer verilmeyen gecikme faizi ve zammı ise, 372. maddede sadece “vergi cezası düşer” ifadesine 

yer verildiğinden, mirasçılara intikal etmektedir17. 

 

D) VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER  

 

1- Sürelerin Sınıflandırılması 

 Aşağıda süreler, organik ve hukuki niteliğine göre sınıflandırılarak incelenmiştir. 

 

a- Organik Sınıflandırma 

Bu sınıflandırma süreleri koyan devlet organına göre yapılır. Vergi yükümlüleri ve 

sorumluları kendi aralarında ya da devletle sözleşme yaparak süreleri belirleme olanağına sahip 

değildir. (VUK. m. 8, f. 3) Vergi hukukunda süreler yasama organınca, yürütme organınca ya da 

yargı organlarınca saptanabildiğinden, organik bakımdan yasal, idari ve yargısal sürelerden söz 

edilebilir18.  

 

aa- Yasal Süreler: 

Vergi hukukunda süreler kural olarak vergilerin yasallığı ilkesi gereğince yasa ile 

belirlenir. Özellikle hak düşürücü olan sürelerin, yasa ile düzenlenmesi zorunludur. VUK m.14/1e 

göre, vergi işlemlerinde ve vergi uyuşmazlıklarında süreler, Vergi Yasası ile belirlenir.   

                                                             
16 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin 2010, 23. Bası, s. 58. 
17 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin 2010, 23. Bası, s. 58. 
18 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s. 110. 
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Gelir Vergisi Kanununa göre (m.92), çoğu gelir türlerinde bir takvim yılına ilişkin 

beyanname ertesi yılın Mart ayının ilk 15 günü içinde verilir. 

Yasal sürelere uyulup uyulmadığı yargı organlarınca re’sen denetlenir. Yasal sürelerin bir 

özelliği de kural olarak kesin oluşlarıdır. Bu süreler ancak yasalarda belirtilen nedenlerle 

uzatılabilir; idare ve yargı organları kural olarak bu süreleri uzatmaya ya da kısaltmaya yetkili 

değildir19.  

 

bb- İdari Süreler : 

İdare tarafından belirlenen sürelerdir. Vergi yasaları, vergilendirme sürecinin her 

aşamasında vergi yükümlülerinin ve sorumlularının tabi olacakları süreleri hükme bağlamamış, 

idareye bazen süreyi belirleme konusunda yetki vermiştir. İdari sürelerle ilgili genel hüküm, Vergi 

Usul Kanununun 14/2’de yer almaktadır. Buna göre yasada açıkça yazılı olmayan durumlarda 15 

günden aşağı olmamak koşuluyla bu süreyi tebliği yapacak olan idare belli ve ilgiliye tebliğ 

eder20. 

İdari süreler, sona ermeden bu süreleri koyan organlar tarafından uzatılabilecekleri gibi 

sürenin dolması halinde yeni bir süre verilebilir. 14üncü maddede, üçüncü bir süre verilmesini 

önleyen bir hüküm yer almamaktadır21.  

 

cc- Yargısal Süreler : 

Vergi yargısı organı tarafından belirlenen sürelerdir. Vergi Usul Kanununun vergi 

hukukunda sürelerle ilgili genel hüküm koyan 14. maddesinde yalnız kanuni ve idari süreler 

belirtilmiştir ancak, vergi yargısını da düzenleyen İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda, vergi 

yargısı organları tarafından da sürelerin belirlenebileceği öngörülmüştür. Örneğin bu yasanın 16. 

maddesine göre, idari davalarda ve vergi davalarında kural olarak davalının vereceği ikinci 

savunmaya karşı davacının cevap vermesi için bir süre verilir ve bu süre, yargı organı tarafından 

verileceğinden yargısal bir süredir. Aynı şekilde İdari Yargılama Usulü Kanununun 20. maddesine 

göre vergi mahkemeleri ve Danıştay bakmakta oldukları dava ile ilgili bilgileri ve belgeleri 

taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler22. 

                                                             
19 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s. 110. 
20 Erdoğan Öner, Vergi Hukuku, Seçkin, 2014, 4. Baskı, s. 99. 
21 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s. 111. 
22 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s. 111. 
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Yargı organları bu bilgi ve belgelerin verilmesi için uygun bir süre verirler. Haklı 

nedenlerin bulunması halinde bu sürenin bir defaya mahsus uzatılabileceği yasada belirtilmiştir. 

  

b- Sürelerin hukuki niteliklerine göre sınıflandırma: 

 

aa- Hak düşürücü süreler : 

Hak düşürücü süreler bir hakkın kullanılmasını belirli bir zaman ile sınırlandırır. Bu 

sürelere uyulmadığı takdirde artık söz konusu haktan yararlanma olanağı kalmaz.  

Vergi yükümlüleri için konulmuş hak düşürücü süreler, bu kişilerin idareye ve yargı 

organlarına başvurmaları bakımından öngörülmüştür. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun’un 105. maddesinde yer alan, terkin için ilgili kamu idaresine altı aylık 

başvurma süresi, İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinde yer alan otuz günlük vergi 

mahkemesine başvurma süresi idari ve yargısal başvurularda uygulanan hak düşürücü sürelere 

örnektir23.  

İlk incelemede hak düşürücü sürelerin geçtiğinin tespiti halinde dosya tekemmüle 

açılmaz, dilekçe karşı tarafa tebliğ edilmez ve dava reddedilir24. 

 

bb- Vergi ödevleri ile ilgili süreler : 

Vergi hukukunda yükümlülerin ve sorumluların ödevleri ile ilgili süreler de vardır ve bu 

süreler, hukuki sonuçları bakımından hak düşürücü sürelere benzerler. Yasayla veya idare ya da 

yargı organlarınca saptanan bu süreler içinde belirli vergi ödevlerinin yerine getirilmesi 

gerekmektedir25. Sürenin geçirilmesi halinde uygulanacak yaptırım her olay bakımından 

değişiklik gösterir. Örneğin Vergi Usul Kanunu’nun 168. maddesine göre iş bırakanlar, bunu 

vergi dairesine bir ay içinde bildirmek zorundadır. İşi bıraktıkları bildirmeyen yükümlüler adına 

beyanname vermemeleri nedeniyle re’sen vergi tarhı yoluna başvurulabilir. 

Çeşitli vergi yasalarında beyanname verme ödevlerine ilişkin hükümler yer alır. Örneğin 

Kurumlar Vergisi Kanununun 14üncü maddesine (f.3) göre, kurumlar vergisi beyannamesi, hesap 

döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına 

                                                             
23 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s. 112.  
24 Kızılot/Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayıncılık, 2012, 20 Baskı, s. 390. 
25 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s. 113. 
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kadar vergi dairesine verilir. Beyanname bu yasal süre içinde verilmezse, vergi dairesince Vergi 

Usul Kanunu’nun 30. maddesine göre (f.2, b.1) re’sen vergi tarhı yoluna başvurulur.  

 

cc- Müsamaha süreleri : 

Vergi Usul Kanunu’nda vergi yükümlü ve sorumlularının yararına bazı müsamaha 

hükümleri yer almıştır. Yasanın 371. maddesine göre; belirli koşullar altındaki vergi suçu işleyen 

kişiler, bunu kendiliklerinden yetkili makamlara bildirdikleri takdirde haklarında vergi cezası 

kesilmez. Pişmanlık hükmünden yararlanabilmek için maddede yer alan diğer koşullar yanında, 

hiç verilmemiş beyannamelerin haber verme tarihinden itibaren onbeş gün içinde verilmesi ve 

eksik ya da yanlış beyandan doğan vergi farkının haber verme tarihinden itibaren onbeş gün 

içinde ödenmesi gerekmektedir.  

 

dd- Zamanaşımı süreleri : 

Vergi hukukunda zamanaşımı, vergi idaresinin vergi alacağını tahakkuk ettirme ve tahsil 

edebilme yetkisini kaldıran bir nedendir26.  

Vergi hukukunda zamanaşımı süreleri, vergi hukukunun bir kamu hukuku kolu oluşu 

nedeni ile etkileri yönünden hak düşürücü sürelere çok yakındır27. Vergi hukukunda tahakkuk 

zamanaşımı (VUK.m.113,114), tahsil zamanaşımı (AATUHK.m.102,103) ve düzeltme 

zamanaşımı (VUK.m.126) olmak üzere başlıca üç çeşit zamanaşımı süresi vardır.    

 

ee- Düzenleyici (uyarıcı) süreler  

Vergi hukukunda yer alan fakat hukuki nitelikleri bakımından yukarıdaki dört gruba da 

girmeyen bir kısım süreler vardır. Bu süreler idare ve yargı organlarının görevleri ile ilgili bazı 

işlemlerini belirli süreler içinde yapmaları amacıyla konulmuştur.  

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10/4. maddesine göre idare, beyan edilen değerler 

üzerinden vergiyi beyannamenin verildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder. 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58/4. maddesinde ödeme emrine karşı 

açılan davaların vergi mahkemelerince “…en geç yedi gün içinde” hükme bağlanacağı 

bildirilmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 45. maddesine göre vergi, beyannamenin 

                                                             
26 Erdoğan Öner, Vergi Hukuku, Seçkin, 2014, 4. Baskı, s. 105. 
27 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s. 114. 
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verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek idareye geldiği tarihi 

izleyen yedi gün içinde tarh edilir.     

 

2- Sürelerin hesaplanması: 

VUK m. 18   «Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil 

saatinde biter; 

2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül 

eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa 

süre o ayın son gününün tatil saatinde biter;  

3. Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter; 

4. Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa 

tatili takib eden ilk iş gününün tatil saatinde biter.»28 

 

30 Ocak tarihinde başlayacak bir aylık süre, 28 Şubat günü tatil saatinde bitecektir. Sonu 

belli bir gün ile belirlenen hallerde ise, süre o günün tatil saatinde biter. Örneğin, Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 92. maddesine göre, bir takvim yılına ilişkin beyanname ertesi yılın Mart ayı içinde 

verildiğinden, beyanname verme süresinin sonu 15 Mart gününün tatil saati olacaktır29. 

Vergi Usul Kanunu’nun sürelerin hesaplanması ile ilgili 18. maddesi hükmü, Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 8. maddesinin yaptığı yollama nedeniyle, bu 

yasada yer alan sürelerin hesaplanması bakımından da uygulama alanı bulmaktadır.  

Buna karşılık vergilendirmenin yargılama aşamasına uygulanan İdari Yargılama Usulü 

Kanunu, bu yasada yer alan sürelerin nasıl hesaplanacağını 8. maddesinde hükme bağlamıştır. 

Buna göre, 

“Süreler tebliğ, yayın ve ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar; 2. Tatil 

günleri süreye dahildir. Şu kadar ki sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü 

izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar; 3.bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya 

ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 

yedi gün uzamış sayılır”30.  

                                                             
28 http//: www.legalbank.net, 08.01.2015, 14.00. 
29Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s. 116.  
30http//: www.legalbank.net, 08.01.2015, 14.00. 
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İdari Yargılama Usulü Kanunu hem dava açma sürelerini hem de kanun yolu sürelerini 

gün olarak belirlediği için, sürelerle ilgili genel esasları düzenleyen 8. maddesinde, gün olarak 

belirlenen sürelerle hafta ve ay olarak belirlenen süreler arasında bir ayrım yapmamıştır. 

 

3- Sürelerin Uzaması 

 Sürelerin uzaması aşağıda, mücbir sebep (a), zor durum (b), ölüm (c) ve özel durumlar (d) 

başlıkları altında incelenmiştir. 

 

a- Mücbir sebep (zorlayıcı neden)   

 

aa- Yasal düzenleme : 

Vergi Usul Kanunu’nda mücbir sebeplerin bulunması halinde, bu sebepler ortadan 

kalkıncaya kadar sürelerin işlemeyeceği ve tahakkuk zamanaşımının işlemeyen süreler kadar 

uzayacağı VUK.m.15’te belirtilmiştir31. Yasada mücbir sebebin bir tanımı yapılmamış, ancak 

mücbir sebep sayılabilecek bazı hallere örnekler verilmiştir. Yasanın 13. maddesine göre “Mücbir 

sebepler: 1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır 

kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; 2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, 

yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler; 3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi 

gaybubetler; 4. Sahibinin iradesi dışında sebepler dolayısıyla defter ve vesikaların elden çıkmış 

bulunması gibi hallerdir.”32 

 

bb- Mücbir sebebin niteliği ve mücbir sebep sayılan haller 

Ağır hastalık ve ağır kaza: Vergi yükümlüleri belirli süreler içinde yapmak zorunda 

oldukları bir kısım işlemleri, vergi ödevlerini bu süreler içinde ağır kazaya uğramaları ya da ağır 

hastalanmaları nedeniyle yapamazlarsa, bu durum vergi hukukunda mücbir sebep sayılır. Ancak 

hastalığın veya kazanın, vergi işlemlerini ve ödevlerini yerine getirmeye engel olacak derecede 

ağır olması gerekir33. 

Afet halleri: Vergi yükümlülerinin, vergi ile ilgili işlemlerini ya da ödevlerini başlarına 

gelen bir afet nedeniyle süresi içinde yapamamaları, mücbir sebep sayılır. Büyük bir yangın, 

                                                             
31 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin 2010, 23. Bası, s. 81. 
32 http://www.mevzuat.gov.tr, 08.01.2015, 15.00. 
33 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s. 118. 
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deprem, sel vb. bir kısım afetler, genel niteliktedir. Genel nitelikte olan ve idare tarafından bilinen 

ya da bilinmesi gereken afetleri yükümlünün kanıtlamasına gerek yoktur. Ancak yükümlü bu 

afetin vergi ile ilgili ödevlerini ya da işlemlerini süresi içinde yerine getirmesini engellediğini 

kanıtlıdır34. 

Mecburi gaybubet (zorunlu bulunamama) halleri: Vergi yükümlülerinin iradeleri dışında 

belli bir yerde bulunamamaları nedeniyle vergi ile ilgili ödevlerini ya da işlemlerini yerine 

getirememeleri, mücbir sebep sayılır. Örneğin bir vergi yükümlüsünün askere alınması veya 

tutuklanması beyanname verme ödevi bakımından mücbir sebep kabul edilebilir35.   

Asla tanınan mücbir sebep hallerinin vekillere de tanınması gerektiği genel olarak kabul 

edilmektedir. Danıştay 4. Dairesi 21.11.1967 tarihli 1964/3136 E., 1967/5642 sayılı kararında, 

“vergi ödevlerinden bazılarının umumi vekiller tarafından da yerine getirilebileceği göz önünde 

tutulursa, asla tanınan mücbir sebep halinin vekile de tanınması gerekir.” hükmüne varmıştır36. 

 

cc- Mücbir sebebin sonuçları 

Mücbir sebebin meydana geldiği, vergi yükümlüleri ve sorumluları tarafından kanıtlandığı 

takdirde vergi işlemleri ve ödevleri ile ilgili süreler engel durum devam ettiği sürece durur. Bir 

olayın mücbir sebep olup olmadığını vergi idaresi takdir eder. Vergi idaresi takdir yetkisini 

kullanarak mücbir sebep iddiasını kabul etmemişse, vergi yükümlüleri bu konuda vergi yargısı 

organlarına başvurabilirler37. 

Mücbir sebebin sürelerin işlemesini durdurucu etkisinin bir sonucu olarak, mücbir sebep 

ortadan kalktıktan sonra yapılan işlemler ve ödevler zamanında yapılmış gibi geçerli sayılır. Öte 

yandan, mücbir sebeplerin meydana geldiğinin kanıtlanması halinde vergi cezası da kesilmez 

(VUK.m.373). 

 

b- Zor durum 

Vergi Usul Kanunu’nun 17 maddesine göre, zor durumda olmaları nedeniyle vergi 

işlemleri ile ilgili ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara yasal sürenin bir katını, 

yasal sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca uygun bir 

süre (mühlet) verilebilir. Süre talebinde bulunanların yasal süre dolmadan idareye başvurmaları 

                                                             
34 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s. 118. 
35 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin 2010, 23. Bası, s. 81.   
36 Kızılot/Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayıncılık, 2012, 20 Baskı, s. 387. 
37 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s. 120. 
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ve idarenin de gösterilen mazereti kabul etmesi ve ayrıca sürenin uzatılması halinde kamu 

alacağının tehlikeye girmemesi gerekir38. 

 

c- Ölüm 

Vergi Usul Kanunu’nun 16 maddesine göre, vergi yasalarında hüküm bulunmayan 

hallerde, ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme, beyanname 

verme sürelerine üç ay eklenir39. Bu hüküm Medeni Kanunun 606. maddesinde yer alan mirası 

red süresi ile uyum kurmak amacıyla kabul edilmiştir.   

 

d- Özel durumlar 

Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen genel hükümlerin yanı sıra vergi yasaları da özel 

durumlarla ilgili olarak belirli sürelerin uzayacağını hükme bağlamıştır. Örneğin Vergi Usul 

Kanununun arama ile ilgili 144/b5. maddesine göre, arama sonucunda defter ve belgelerin 

alıkonduğu tarihten vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar olan süre bir aydan az ise 

beyanname verme süresi kendiliğinden bir ay uzar ve ek süre bu sürenin sonunda başlar. Bu 

madde ile Vergi Usul Kanunu’nun 13/f.1,3 ve 17. maddesi hükümleri saklı tutulduğundan mücbir 

sebeplerin meydana gelmesi halinde de bu sürelerin işlemesi duracak ve zor durum koşullarının 

gerçekleşmesi halinde ayrıca ek süre istenebilecektir40.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s. 120, 121. 
39 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin 2010, 23. Bası, s. 82. 
40 Öncel/ Kumrulu/ Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi 2013, 22. Bası, s. 121. 
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