
   

 

Örnek olay; vergi incelemesi yapılan bir mükellefin, 2007 yılı G.Vergisi, G.Gelir Vergisi  

KDV konusunda, V.Müfettişi tarafından,  

 

- V.Müfettişine verilen inceleme görev yazısının tarihi, 31.12.2012  

 

- T. Komisyonuna sevk tarihi 15 11. 2012  

 

- T. Komisyonun karar tarihi  20.11.2013  

 

- İhbarnamelerin tebliğ tarihi  24.12.2013 

 

- Süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesi, takdire sevkin zaman aşımını 

durdurmayacağından, zaman aşımından sonra tebliğ edilen ihbarnamelere göre yapılan 

tarhiyatı kaldırmıştır. 

 

- D.4. daire zaman aşımı yoktur, davaya esastan bakılsın gerekçesiyle, M. Kararını bozmuştur. 

 

- Mahkeme  bozma kararına direnmiştir. 

 

- D.D.D.G.K. Şubat 2019 tarihinde mahkemenin ısrar karaını onaylamıştır. 

 

- Davalı idare karar düzeltme talebinde bulunmuştur. 

 

- D.D.D.G.K 6  Ekim/2019  ayında, “takdire sevk işleminin, 213 Sayılı VUK 114. maddesi 

uyarınca, işlemeye devam eden tarh zaman aşımı süresini durduracağından” gerekçesiyle ilk 

kararının aksine, bu kez mahkeme kararını bozmuştur.  

 

BU KONUDA  VUK DAKİ DÜZENLEMELER. 

 

MD.113. Zaman aşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. 

 

Zaman aşımı mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade 

eder. 

 

ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ. 

MD.114. Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak, beş yıl 

içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zaman aşımına uğrar. 

 

(6009 s.k.8 inci maddesi ile eklenen fıkra.1.08.2010 geçerlilik) Şu kadar ki, vergi dairesince 

matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması, zaman aşımını durdurur. Duran zaman 

aşımı mezkur komisyon kararının vergi dairesine tevdiini takip eden günden itibaren kaldığı 

yerden işlemeye devam eder. Ancak bu işlemeyen süre her hal ve takdirde bir yıldan fazla 

olamaz. 

 

TARTIŞILACAK KONU; 

1-Örnek olayda zaman aşımı yönünden, sıkça değişen yargı kararlarının değerlendirilmesi. 

 









isrEMiN KoNUSU :Tarhiyatrn kaldtnlmast yolunda verilen lsrar kara na
ydneltilen temyiz isteminin reddine dair Dantgtay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 2710212019
tarih ve E:2019/118, K:2019/109 sayth karanntn duzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SUREC| I

Dava konusu istem: Davact adtna re,sen sahnan
cezalr gelir vergisi ile antlan ytl tljm donemlere iliskin
vergilerin kaldrfl lmasr istemiyle dava agtlmrsttr.

istanbul g. Vergi Mahkemesinin, 3Ol1Ol2O.t4 tarih ve E:201d468, Kt2O14l24O6
sayrh karafl:

Tarhayatrn, vergi alacaOtnrn doOduOu takvim yrlrnt takip eden ylltn bastndan
baglayarak be$ ytl iginde yaptlmastnt zorunlu ktlan zamanastmt hdkmLjnrl agmak amacryla
takdire sevk i$lemi yaprlmast, i$lemeye baQlamtg olan zamanagtmt sriresini
durdurmayacagrndan dava konusu islemde hukuka uygunluk bulunmamaktadtr.

Vergi Mahkemesi bu gerekQeyle cezalt tarhiyah kaldrrmrglr.
Davalt idarenin temyiz istemini inceleyen Dantstay Ddrdiincii Dairesinin,

04/06y'2018 tarih ve E:20't5/806, K:2018/5427 sayrtr karafl:
Davacr girketin 2007 ddnemine iliskin gelir vergisi matrahtnrn takdiri iqin

sevk edildigi,zamana9tmr sLiresinin dolmastndan 46 gLln once 15/11/2012 tarihinde takdire
20111/2013 tarihinde itgiti ddnem matrahrnrn takdir editdiOi ve 24/12t2013
tarihinde dava konusu cezatr tarhiyahn davacrya tebtiO editdigi antaiilfiEkiiiii

Buna gdre dava konusu uyusmazltkta zamanagtmt bulunmadtgl sonucuna
vanldrgrndan kararda hukuki isabet bulunmamaktadlr.

Daire, bu gerekgeyle igin esast incelenerek yeniden bir karar verilmek rlzere karan
bozmugtur.

istanbul 9. Vergi Mahkemesinin,26liU2O18 tarih ve E:2018/.t031, K:2Ol U3O21
saytlt Erarkaran:

Mahkeme, aynt hukuksal nedenler ve gerekqeyle ilk karannda tsrar etmigtir.

2007 yrlrna ait bir kat vergiziyar
bir kat vergi ziyal cezalt gegici
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Davalr idarenin temyiz istemini inceleyen Dantglay Vergi Dava
Daireleri Kurulu 27lO2l2O19 tarih ve E:20't9/t18, K:2019/109 saytlt karaflyta temyiz
istemini reddetmigtir.

KARAB DUZELTME TALEP EDEN|N iDDiALARt : Uyusmaztrk konusu tarhiyatta hukuka
aykrnlrk bulunmadt0t, bu nedenle Kurul karanntn kaldtnlarak aksi yonde verilen tsrar
karannrn bozulmast gerektioi ileri s0rrjtmektedir.

KARSI TABAFIN SAVUNMAST : istemin reddi gerektigi savunutmugtur.

DANI$TAY TETK|K HAKiMi YILOIRIM CAGLAR YAROIMCI'NIN OU$I,iNCES| : 2577
sayrI ldari Yargtlama Usulrl Kanunu,nun 54. maddesinde yaztlt sebeple. bulunmadtgtndan,
karar drizeltme isteminin reddi gerektigi drlqUnrjlmektedir.

TIJBK MILLETiADINA
Karar veren Dantgtay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, karar drjzeltme istemine

iligkin dilekqede ileri s0rLiten iddiataL 2SZ7 sayrft ldari yargrtama Usut0 Kanunu,nun 54.
maddesinin (c) bendi hr.ikmLine uygun bulundugundan karann dtjzeltitmesi isteminin
kabulilyle Danrgtay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 27to2l2\1g tarih ve E:20.19/118,
K:2019/109 saytlt karaflntn kaldtnlmastna karar verildikten sonra temyiz istemi yeniden
incelenerek iiin geregi gorustjldrj:

|NCELEME vE GEREKQE :

MADO| OLAY:
Oavaq 15111 l2O 12 tatihinde takdire sevk ed mi$tir.
31/12l2O12latlhli inceleme yaztstna istinaden davact hakktnda inceleme baSlatrlmls

ve 08/1 'll2013 tarihli vergi teknigi raporu d0zentenmigtir.
Vergi teknigi raporu dayanak attr:'atak 20111t2O13 tarihli takdir komisyonu kararlan

verilmigtir.

Anrlan takdir komisyonu kararlaflna istinaden dava konusu vergi ziyat cezalr
tarhiyatlar yaptlm r9ttr.

2411U2O13 tarihinde teblio edilen ihbarnameter iqerigi vergi ve cezalafln
kaldrnlmast istemiyle dava agtlmtgtrr.

iLGlLi MEVZUAT:

2'13 saytlt Vergi Usul Kanunu,nun 113. maddesinde, zamanagtmt, stire gegmesi
suretiyle vergi alacaotntn kalkmast olarak tantmlanmtgtrr.

Anrlan Kanun'un 114. maddesinin ikinci ttkrastntn zamanastmtntn durma srjresinin
belirsizlioinin Anayasa'nrn 2. maddesinde yer atan hukuk devleti ilkesine aykrn otdugu
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gerekqesiyle Anayasa Mahkemesi'nin 15/10/2009 tarihli veE: 20061124, K: 2009/.146 sayrtr
karan ile iptal edilmesinden sowa 23ZPO1O tarihti ve 6009 sayrtt Kanun,un B. maddesiyle
yeniden d0zenlenen ve 1iPO1O tarihinden gecerti olmak ozere yaytmr tarihinde yiinir[iOe
giren halinde "$u kadar ki, vergi daiesince matnh takdii igin takdit komisyonuna
bagvurulmas zamanagtmnt dutdurur. Durun zamana$mt mezkur komisyon kranrun vetgi
daiesine tevdiini takip eden g1nden itibaren islemeye devam edet. Ancak iglemeyen siirc
her hal ve takdirde biry dan fazla olafiaz.' duzenlemesine yer verilmistir.

Kanun'un 30. maddesinin birinci ftkrasrnda ',Resen veryi tarhL vergi matrahnn
tamamen veya ksmen defteL kayn ve belgelere veya kanuni 6lgijterc dayan arak tespitine
imkan bulunmayan hallerde takdi komisyonlan tatalndan takdir edilen veya vergi
incelemesi yapmaya yetkili olantarca dizenlenmig veryi inceleme rapgrlannda belidilen
mattah veya matrch k,smt izerinden veryi tah otunmasdr. lnceleme aporunda bu
maddeye 96rc belhlenen matrah veya matah farkt resen takdi olunmug say,rr.,, hiikmri yer
almaktadrr.

2'13 Kanun'un 72 ila 75. maddelerinde takdir komisyonunun kurulugu, [yelerin
se9ilmesi, g6rev ve yetkileri saytlmtg, aynt Kanun.un g.l. maddesinde, takdir komisyonunca
belli edilen malrah veya matrah ktsmrntn takdir kararna ballanacagt belirtilmistir. Kanun,un
74. maddesinin "a' igarefli ttkrastnda ise, takdir komisyonla.ntn maddede sayllan gdrevlerini
yaparken takdir sebeplerinin bulunup bulunmadrgtnr inceleyemeyeceOi, yalnrz hatalr
gordiigii illemlerde ilgiti vergi dairesini yazr ite ikaz etmeye mecbur oldugu hilkme
baglanmrgtrr.

HUKUKi DEGERLENDIRME:

Vergilendirme yetkisi, devletin ijlkesi rlzerindeki egemenligine bagtr otarak vergi
alma konusunda sahip otdugu hukuksat ve fiiti grjgten kaynaklanmaktadrr. Bu yetkiye
dayanrlarak kamu giderlerini kaGllamak amactyla alrnan vergi, Anayasa,ntn 73. maddesine
gore gercek ve trizel kisilerin -kanuntarla belirlenmek koqutuyla- mati giielerine gdre yerine
getirmek zorunda olduEu bir yrlkr.jmlLitijktrjr.

Devletin kamusal gereksinimlerin kargtlanmast igin egemenlik grjcilne dayanarak tek
taraflr iradesiyle kigilere yrlkledigi kamu alacaor bigiminde tanrmlanan verginin anayasat
srnrriar iginde saltntp toplanmasr zorunlulugu agtkttr. Verginin niteliklerini olugturan kanuni
dtizenlemelerde Anayasa'nrn bu konudaki ilkelerinin 6zenle gozonljnde tutulmast
gerekmektedir.

Anayasa'ntn 73. maddesinin birinci ftkrastnda, herkesin kamu giderlerini karstlamak
lizere mali gr,icrine gdre vergj ddemekle yr.jkiimlU oldugu belirtilmig, diger frkralaflnda da bu
yrjk0m[il00rin ilkeleri gdsterilmi$tjr. Devtetin vergjlendirme yetkisi, Anayasa,nrn 79.
maddesinde yer alan verginin kanunilioi, mali grjce g6re ddenmesi, gene igi, vergi yiikrinrin
adaletli ve dengeti dagrtrmr itketeri yanrnda Anayasa,nrn genel itketeri ile de
srnrrlandtnlmrgttr.
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Verginin kanuniligi ilkesi takdire dayatr keyfi uygutamalan onleyecek stntrlamalann
kanunda yer almastnr gerektirmekte ve vergi yrlkrjmtr:itogrjne ili$kin diizenlemelerin
konulmasr, degigtirilmesi veya kaldtnlmastnrn kanun ile yaprlmastnt zorunlu krlmaktadtr.

Anayasa koyucu, her eegit mali yrikr.imtiilrjgijn kanunla konulmasrnt ongOfl.jrken
keli ve takdire dayal uygulamalan dnlemeyi amaglamrstrr. Kanun koyucunun yalnrz
konusunu belli ederek bir mali yitkijml0liigiin ilgililere yrikletilmesine izin vermesi, bunun
kanunla konulmus sayrlabitmesi igin yeterli degitdir. Bireyterin sosyal ve ekonomik
durumlannr etkileyecek keyfi uygulamalara neden olmamast igin vergilendirmede vergiyi
doguran olay, yrikomlii, vergilerin matrah ve oranla ntn yukan ve a9agt stnrrlan, tarh ve
tahakkuk ve tahsil usu eri ite yaptrnmlafl gibi belli baslt temet dgelerinin yasalarla
belirlenmesi gerekir. Zamanagrmr da vergilerin kanuniliOi itkesi geregi kanunla dngdrrjlmesi
gereken vergilendirmenin temel unsurianndan biridir.

Vergi alacakltst olan devlet ile vergi borglusu olan vergi ddevlisine karstltklt
yLikumliihikler yrikleyen vergilendirme itigkisi geregi, mUkefleflerin yrikrimliiktiiterini
zamanrnda, usulune uygun ve eksiksiz yerine getirmesi, idarenin de vergiyi mukelleflere
Anayasa ve kanunlarla tantnmt! teminaflara uygun olarak zamantnda tarh ve tahakkuk
ettirmesi gerekmektedir. Bu baOtamda vergilerin kanunilioi ilkesi vergi yrjkitmt0srine yasal
srnrrlafln aqtlmamast govencesini getirdigi gibi, vergi alacakltstna da yasal srntrlann varltgt
halinde, vergi alacagtnt alma yetkisini kullanma olanaOtnt vermektedir. Vergi yasalannrn
vergiyi bagladrgr olayrn vukuu veya hukuki durumun tekemmr.jt0 ile dogan vergi atacagr,
mrikellef bakrmtndan vergiborcunu teskil etmektedir.

Kamu yaran drigrincesiyle kabul edilen ve vergi idaresini borelannt takip etme
konusunda dikkatli olmaya y6netttigi gibi disipline de eden ve bu antamda vergi idaresinin
etkinligini arttran zamanagrmt, miikellefin mLiracaatt olup olmadtgtna bakrlmakstztn h0kaim
ifade etmektedir. Vergilendirmenin temel doeleri arastnda yer alan zamanagrmt sure
geemesi suretiyle vergi alacaglntn kalkmast sonucunu dogurur.

Vergi hukukunda zamana!tmtntn durmast, kanunda sayllan hallerin ortaya Qtkmasr
ile zamanagtmt siiresinin iglememesini ifade etmektedir. Vergi dairesinin matrah takdiri iein
takdir komisyonuna bagvurmast zamana$tmt stiresini durdurmaktadtr. 213 saytlt Kanun,un
1'14. maddesinin ikinci ftkastnda yer alan ve Anayasa Mahkemesinin iptal karan
doorultusunda takdir komisyonunda gegen sore agtslndan belirlilik saglama amact tartyan
dr.izenlemeye g6re takdir komisyonuna basvuru tlzerine iglemeyen zamanagtmt s0resi her
hal ve takdirde bir yrldan fazla olamayacakttr. Takdir komisyonuna bagvuru ile duran
zamanairmt siiresi, takdir komisyonu karaflntn vergi idaresine tevdiini takip eden glinden
itibaren kaldrgr yerden yeniden iglemeye ba$layacaktrr.

Anayasa'ntn 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin ve temel hak ve
hiirriyetlerin hangi kogullar attnda srnrrlanacagtnr gosteren Anayasa,nrn .t3. maddesindeki
kanunilik kosulunun en onemli gerektitikterinden biri olan hukuk giivenliOi, hukuki betirtitigi
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zorunlu krlar. Hukuki belirlilik ilkesinin vergilendirme iligkisindeki gdrrlnrlmri olan vergilemede
belirlilik ilkesi, vergisel ynkrlmtrilrjortn hem ki$iler hem de idare y6nrinden belli ve kesin
olmasrnr, vergilendirmeye iliskin kanun kuralntn, ilgili kisilerin mevcut Sar ar altrnda belirli bir
iglemin ne trlr sonuglar dogurabilecegini makul bir dLlzeyde ongdrmelerini mr.lmktjn ktlacak
gekilde dLizenlenmesini gerektirir.

213 saytlt Kanun'un 113 ve 114. maddelerindeki kanuni dLlzenlemeler, vergilerin
kanuniligi ilkesinin gerekliliklerine uygun olarak zamanagtmlntn mahiyeti, sonuglafl,
zamanagrmr sUresinin durmast ve tekrar iglemesi aetstndan devletin vergi alacagt yantnda
mtkelleflerin temel hak ve ozgrlrlrlklerini grjvence alhna alan hrikLimler iQermektedir. Bu
baglamda takdir komisyonuna bagvurunun zamanaqtmr srjresini durduracagr ve iQlemeyen
zamana9rmt stiresinin bir ytldan fazla olamayacagr yolundaki dLizenlemeler mrjkellefler
tarafrndan belirli ve ongdrLllebilir niteliktedir. Kanun koyucu bu dilzenlemeler ile vergi
alacaklrsr olan devlete vergj alacaOtnt tarh etme konusunda bir yetki tantmrg, bu yetkinin
kullanrmrnrn kapsamrnt ve bunun islemekte olan zamanagtmt sLiresine olan etkisini de
ayflca belirlemigtir. Vergi alacakltst olan devlet ile vergi borglusu olan mLlkellefin
vergilendirmeye dayalr kargrhklt yrjkLjml0l0kler yLikleyen iliskisinde verginin tarh edilme
sUresini kanunla belirlenen bir srlre boyunca uzatan sdz konusu kanuni drjzenlemenin ve bu
kuralrn uygulanmast amactyla takdir komisyonuna bagvurulmastntn kamu yaran
iqermedioinden s6z edilemeyeceOi gibi vergi mrlkelleflerine oranttstz yUk yijklediOinden de
bahsedilemeyecektir.

2'13 saytl Vergi Usul Kanunu,nun 30. maddesinde sayrlan re,sen vergi tarhtnr
gerektiren sebeplerin varltgt hallnde vergi inceleme elemanlannca ilgili donem matraht
re'sen takdir edilebilecegj gibi takdir komisyonuna bagvurularak da matrahrn takdir edilmesi
saolanabilecektir. Bu kural kargtsrnda, vergi matrahtntn tamamen veya ktsmen defter, kaytl
ve belgelere veya kanuni dlgulere dayantlarak tespitine imkan bulunmayan hallerde
matrahrn takdir komisyonu taraftndan takdir edilebileceOi tarttgmastz olup bu durumdaki bir
mtjkellefin takdire sevk edilmesine ve d0zenlenen inceleme raporlannrn takdir
komisyonunca done olarak kullanrlmastna yasal bir engel bulunmamaktadtr. Aynca
Kanun'un 74. maddesindeki kuraldan takdir komisyonunun takdir nedenleriile ilgili herhangi
bir belirleme yapma veya bu nedenleri degigtirme yetkislnin bulunmadrgt anta9tlmaktadtr.

Vergi mahkemesince, idare taraftndan takdire sevk tarihi dikkate alrnarak takdir
komisyonuna sevkin zamana9rmtnr durdurmak amacryla yaprldrOt kabuledilmig ve tarhiyaltn
hukuka uygunlugu bu yontjyle degerlendirilmi9tir. Ancak yukanda yer verilen mevzuat
hiik0mleri uyaflnca, Kanun,da takdir komisyonuna bagvurulmasrna baOlanan ve belirlilik ve
dng6rLilebilirlik arz eden hukuki sonug zamanagtmtntn durmast oldugundan genel ilke olarak
takdir komisyonuna sevkle tarh zamanagrmtntn durduOunun kabul gerekmektedir. Bu
nedenle mahkemece olayda re,sen tarh nedeninin bulunup bulunmadtgtntn ve re,sen takdir
edilen matrahrn hukuka uygun olup olmadlOtnin deOerlendirilmesi gerekmektedir.

UY^PBiliinsijenind.kibndokii,"*h.F.//""..,d,-,y"pg"",",@



T.C.
D A N I S TA Y

VERGi DAVA DAiRELER| KURULU
Esas No:2019/533
Karar No :2019154

Uyulmazltk konusu olayda davact takdire sevk edildikten sonra vergi incelemesi
baglatrlmr!, davact hakktnda d0zenlenen vergi teknioi raporundaki tespiter esas altnmak
suretiyle takdir komisyonunca matrah takdirine gidilmigtir.

Bu nedenle, 2007 ytltna lligkin tarh zamanagtmt srlresinin dolmastndan once
15/1112012 tarihinde yaprlan takdire sevk istemi, 213 sayrl Vergi Usut Kanunu,nun 114.
maddesi uyaflnca islemeye devam eden tarh zamanagtmt soresini durduracaotndan, igin
esasr incelenerek karar verilmesi gerekirken dava konusu vergi ve cezalann zamanaQtmtna
uoradrgr gerekgesiyle verilen temyize konu Vergi Mahkemesi karannda hukuki isabet
bulunmamaktadrr.

KARAR SONUCU :

AQtklanan nedenlerlei

1- Davaltnrn temyiz isteminin KAgtJLUNE,
2- lstanbul L Vergi Mahkemesinin, 26110/2018 tarih ve E:2018/1831, K..2O1a/3O21

sayrlr rsrar karannln BOZULMASINA,

3-Yeniden verilecek kararda kargtlanacagtndan, yargrlama giderleri hakkrnda
htik0m kurulmasrna gerek bulunmadrgtna, 23110/20.19 tarihinde oygokluguyla karar verildi.

Danrgtay

BaSkanvekili

Mahmut

VURAL

9.Daire Uyesi

Ayper

GOKTUNA

(x)

4.Daire Uyesi

Hasan

9AHIN

T.Daire Uyesi

Munise

KABAKULAK

4.Daire Ba$kanr 3.Daire Bagkant T.Daire Bagkant
Enver Mehmet Ati H. Umit
KAYA SAI'UR AKSOY

9.Daire Bagkanr

Abdurrahman

GENQBAY

3.Daire Uyesi

Eren

SONBAY

3.Daire Uyesi

Ati

ALPAN

T.Daire Uyesi

Nurdane

TOPUZ

(x)

4.Daire Uyesi

9ahnaz
GEREK

T.Daire Uyesi 4.Daire Uyesi

Ali Yusuf

KAZAN BINICI

g.Daire Uyesi 3.Daire Uyesi
Battal Abdurrahman

OGUT MADAN
(x)

g.Daire Uyesi

Tekin

YALIM

(x)
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x - KARgt oY:
Karann d0zeltilmesi istemini igeren ditekgede 6ne sijriilen husustar, karann

diizeltilmesini saglayacak nitelikte bulunmadrgrndan istemin reddi gerektigi oyu ite karara
kattlmryoruz.

9.Daire Uyesi

Ayper

GOKTUNA

T.Daire Uyesi

Nurdane

TOPUZ

g.Daire Uyesi

Battal

06UT

9.Daire Uyesi

Tekin

YALIM
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