
1. Ünite 1, Sayfa 3, “Vergi Hukuku Kavram›” Bafll›¤›n›n, 3. Paragraf› ve Yana Ç›kma

Kamu gelirlerinin elde edilmesi ve bunlar›n harcanmas› biçiminde ortaya ç›kan mali olaylar çok de¤iflik aç›lardan irdelenmektedir.
Nitekim, bu olaylar iktisadi, siyasi ve hukuki yönleri itibariyle inceleme konusu yap›lmaktad›r. Ancak, yap›lan bu incelemelerin
birbirinden tamamen ba¤›ms›z oldu¤u söylenemez. ‹flte, bu olaylar› ve bunlardan kaynaklanan sorunlar› inceleyen kamu maliye-
sinin hukuki yönü, mali hukuku ilgilendirmektedir. Mali hukuk, mali yükümleri, kamu gelirlerinin toplanmas›n›, kamu harcamala-
r›n›n yap›lmas›n›, bütçeyi, kamu mallar›n› ve kamu borçlar›n› ilgilendiren kurallar› ve bunlardan kaynaklanan anlaflmazl›klar›/uyufl-
mazl›klar› inceleyen bir hukuk dal›d›r. Bu ba¤lamda, kamu gelirleri hukuku, kamu harcamalar› hukuku, bütçe hukuku, kamu mallar› hu-
kuku, kamu icra hukuku ve kamu borçlar› hukuku mali hukukun alt dallar›n› oluflturmaktad›r.

Yana Ç›kma: Mali hukuk, mali yükümleri, kamu gelirlerinin toplanmas›n›, kamu harcamalar›n›n yap›lmas›n›, bütçeyi, kamu
mallar›n› ve kamu borçlar›n› ilgilendiren kurallar› ve bunlardan kaynaklanan anlaflmazl›klar›/uyuflmazl›klar› inceleyen bir hukuk
dal›d›r.

2. Ünite 1, Sayfa 10, “Yarg›lama Hukuklar› ile ‹liflkisi” Bafll›¤›n›n, 2. Paragraf›n›n Bir Bölümü

Vergi hukuku iliflkisinden kaynaklanan uyuflmazl›klar niteliklerine göre, farkl› yarg› koluna ait mahkemelerce çözüme ba¤lanmak-
tad›r. Nitekim, idari ifllem niteli¤indeki vergilendirme ifllemlerinden kaynaklanan uyuflmazl›klar, genel idari yarg› içinde örgütlen-
mifl bulunan vergi yarg›s›nda (vergi mahkemesi (tek hâkim)-bölge idare mahkemesi/vergi mahkemesi (kurul) -Dan›fltay); vergi öde-
vine ayk›r› davran›fllardan suç say›lanlara iliflkin uyuflmazl›klar genel adlî yarg› bünyesinde yer alan ceza yarg›s›nda (ceza mahke-
mesi-(bölge adliye mahkemesi)-Yargıtay); özellikle vergi/kamu alacaklar›n›n tahsili aflamas›nda ortaya ç›kan ve mülkiyet
uyuflmazl›¤› niteli¤i tafl›yan uyuflmazl›klar› çözümü ise, genel adlî yarg› bünyesinde yer alan medeni/hukuk yarg›(s›n)da (hukuk
mahkemesi-(bölge adliye mahkemesi)-Yarg›tay/‹cra mahkemesi-(bölge adliye mahkemesi)-Yarg›tay) çözüme ba¤-
lanmaktad›r.

3. Ünite 1, Sayfa 12, Son Paragraf›n Bir Bölümü 

Vergi hukukunun özel hukuk dallar› ile iliflkisi ba¤lam›nda icra ve iflâs hukuku ile olan iliflkisine de iflaret edilmesinde yarar vard›r.
Kamu/vergi borcunun zaman›nda ve eksiksiz olarak ödenmemesi halinde, alacakl› kamu/vergi idaresinin alaca¤›n› hangi yol ve yön-
temlerle tahsil edece¤ini düzenleyen hukuk dal›na kamu/vergi icra hukuku ad› verilmektedir. Bu hukuk dal›, genel icra hukukundan
ayr› bir kanuna dayanmaktad›r. Nitekim, Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunda düzenlenmektedir.
Kamu alacaklar›n›n iflâs yoluyla takibi, ‹cra ve ‹flâs Kanunu’na tâbidir. Ancak, kamu/vergi icra hukuku ile genel icra hu-
kukunun iliflkisi, sadece kamu alacaklar›n›n iflâs yoluyla takibinden ibaret de¤ildir. 

4. Ünite 1, Sayfa 23, S›ra Sizde Yan›t Anahtar›, S›ra Sizde 3 

Vergilendirme ifllemlerinden kaynaklanan uyuflmazl›klara bakmakla vergi yarg›s› organlar› görevlidir. Vergi yarg›s› organlar› ise, ver-
gi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Dan›fltay’d›r. Vergi mahkemeleri, bireysel vergilendirme ifllemlerine karfl› aç›lan da-
valara ilk derece mahkemesi olarak bakmaktad›r. Tek hâkimle bak›lan davalarda verilen kararlara karfl› itiraz yoluyla Bölge ‹dare
Mahkemesine; kurul halinde bak›lan davalara iliflkin kararlara karfl› temyiz yoluyla Dan›fltay’a baflvurulabilmektedir. Ancak, Böl-
ge ‹dare Mahkemelerinin istinaf mercii haline dönüfltürülmesinden sonra, vergi mahkemelerinin tek hâkimle ya
da kurul halinde verilen ve kesin olmayan kararlar›na karfl› istinaf kanun yoluna baflvurulmas›; Bölge ‹dare Mah-
kemeleri taraf›ndan istinaf incelemesi sonucunda verilen ve kesin olmayan kararlara karfl› temyiz kanun yoluna
başvurulması gerekmektedir.

5. Ünite 3, Sayfa 49, “Vergi Kanunlar›n›n Zaman Bak›m›ndan Uygulanmas›” Bafll›¤›n›n 2. Paragraf›

Vergi kanunlar›n›n zaman bak›m›ndan uygulanmas›nda da, di¤er kanunlar›n uygulamas›nda oldu¤u gibi, yürür-
lük tarihinden önceki dönemler için geçerli olmama, geçmifli kapsamama (makable adem-i flümûl) ilkesi benim-
senmektedir. Zaman bak›m›ndan bir vergi kanununun ayn› zamanda (ayn› dönemde) ayn› konuya birden fazla
kereler uygulanmas›na mükerrer (çifte) vergileme denilmektedir. Bir vergi konusuna birden fazla ülke kanunu-
nun vergi koymas› ise, ülkeleraras› veya mekân bak›m›ndan mükerrerliktir. Kanunlar›n mekân bak›m›ndan uy-
gulama s›n›rlar›n› ve ülkeleraras› mükerrerli¤i önlemek için yap›lan mükerrer (çifte) vergilendirmeyi önleme
andlaflmalar› uluslararas› vergi hukukunun konusunu oluflturmaktad›r.
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6. Ünite 3, Sayfa 54, “Kanunlar›n Gelece¤e Yürümemesi” Bafll›¤›ndan Sonra ‹lave Konu

Yürürlükte Olan Kanunun Uygulan(a)mamas› – Zamanafl›m›

Hukuk kurallarının zaman bakımından uygulanmasına ilişkin bir başka konu zamanaşımı (mürur-u zaman)dır.
Burada durum, geçmişe yürümenin/etkili olmanın tam tersidir. Geçmişe yürümede/etkili olmada, o zaman yü-
rürlükte olmayan bir hukuk kuralının uygulanması; zamanaşımında ise, yürürlükte bulunan bir hukuk kuralının
uygulanmaması söz konusudur. Zamanaşımı süresinin dolması halinde, yürürlükteki bir hukuk kuralı, süjenin-ki-
şinin-vergiyi doğuran olayın-hukuka aykırı fiilin-vergilendirme işleminin şartları nedeniyle uygulanmamaktadır.
Bu itibarla, zamanaşımı, hukuk kuralının yürürlükten kaldırılmasından (ilgasından) farklıdır. Çünkü, yürürlükten
kaldırmada hukuk kuralı, objektif olarak uygulanmaz hale gelirken, zamanaşımında, sübjektif bir uygulanmazlık
sözkonusu olmaktadır.

7. Ünite 3, Sayfa 58, Kendimizi S›nayal›m, 1. Soru

1. Kanunlar›n yer bak›m›ndan uygulanmas›na iliflkin ilkelerden hangisi, kiflinin tâbiiyetini esas almaktad›r?

a. Mülkîlik ilkesi

b. Ülkesellik ilkesi

c. fiahsîlik ilkesi

d. Yersellik ilkesi 

e. Kaynak ‹lkesi

8. Ünite 6, Sayfa 105, “Mükellef Haklar›n›n Kaynaklar›” Bafll›¤›ndan Önceki Son Paragraf

Buna karfl›l›k Türkiye’de mükellef haklar› ile ilgili Vergi Usul Kanunu’nda ayr› bir bölüm bulunmamaktad›r. Ay-
r›ca ülkemizde “Mükellef Haklar› Bildirgesi” 2006 y›l›nda yay›nlanm›fl olmas›na ra¤men, bu bildirge mükellefle-
rin haklar›n› aç›klanmaktan ziyade gelir idaresinin hizmet taahhütnamesi niteli¤i tafl›maktad›r. Di¤er taraftan ül-
kemizde mükellef haklar›n›n korunmas›na yönelik olarak kamu denetçili¤i (ombudsmanl›k) kurumu 2012 y›l›n-
dan itibaren idarenin iflleyifliyle ilgili flikayetleri incelemektedir.

9. Ünite 6, Sayfa 110, “Yarg› Yoluna Baflvurma Hakk›” Bafll›¤›n›n Son Parafraf›

Di¤er taraftan, “anayasa flikayeti” olarak da adland›r›lan bireysel baflvuru yolu, ülkemizde 2012 y›l›ndan itibaren
uygulanan bir yarg› yoludur. Mükellefler ola¤an kanun yollar›n› tükettikten sonra, Anayasa’da güvence alt›na al›-
nan temel hak ve özgürlüklerden, ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleflmesi kapsam›ndaki herhangi birinin kamu gücü
taraf›ndan ihlal edildi¤i iddias›yla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baflvuruda bulunabilirler (md. 148/3).

10. Ünite 6, Sayfa 113, “Özel Mükellef Haklar›” Bafll›¤›ndan ‹tibaren Sayfa 114, “‹dari Çözüm Yollar› S›ras›ndaki Haklar”
Bafll›¤›na Kadar

Mükelleflerin vergi kanunlar›n›n uygulanmas› ile ilgili ortaya ç›kan özel durum ve ifllemler s›ras›nda sahip olduk-
lar› haklar, özel mükellef haklar›n› oluflturur. Bu sebeple özel mükellef haklar› ülkelerin kendi mevzuatlar›nda
çeflitli flekillerde olabilmektedir. Mükelleflere vergilendirme s›ras›nda, tahsil s›ras›nda, idari çözüm yollar› s›ra-
s›nda, yarg›lama s›ras›nda ve vergi denetimi s›ras›nda özel baz› haklar tan›nm›flt›r.

Yana Ç›kma: Özel Mükellef Haklar›: Vergi kanunlar›n›n uygulanmas› ile ilgili ortaya ç›kan özel durum ve ifllem-
ler s›ras›nda mükelleflere tan›nan haklard›r.

Vergilendirme S›ras›ndaki Haklar

Vergilendirme s›ras›nda mükelleflerin kendi özel durumlar›na uygun olarak kullanabilecekleri baz› haklar vard›r.
Bu haklar ülkelerin mevzuat›ndaki farkl›l›klara göre de¤ifliklik gösterebilmektedir. Ancak mükelleflerin bu hak-
lardan yararlanabilmeleri için kanunlarda belirlenen flartlar›n oluflmas› gerekir.

Türk vergi hukukunda vergilendirme s›ras›nda mükelleflerin yararlanabilecekleri haklar flu flekilde ele al›nabilir:

Beyannamelerini ihtiraz› kay›tla verme hakk›: Mükellefler kural olarak kendi beyanlar› üzerine tarh ve tahakkuk
ettirilen vergilere karfl› dava açamazlar. Ancak mükellefler vermifl olduklar› beyannamelerde, baz› unsurlar› be-
yannameye dâhil edip etmeme konusunda tereddüt yaflarlarsa, bunlarla ilgili beyannamelerine ihtiraz› kay›t dü-
flerek dava açma haklar›n› sakl› tutabilmektedirler. 
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Yana Ç›kma: ‹htiraz› Kay›t: Beyan edilen matrah üzerine tarh edilen vergiye karfl› dava açma hakk›n›n sakl› tu-
tuldu¤una iliflkin beyannameye düflürülen nottur.

Piflmanl›k ve ›slahtan yararlanma hakk›: Vergi kanunlar›na ayk›r› davranarak beyana tabi vergilerini eksik bildi-
ren veya kaç›ran mükelleflerin, bu davran›fllar›n› kendili¤inden haber vermeleri ve belirli bir sürede eksiklikleri-
ni tamamlay›p ödeme yapmalar› halinde, onlara vergi kayb›na ve kaçakç›l›¤a iliflkin cezadan kurtulma imkân›
sa¤lanm›flt›r (VUK, md. 371).

Zamanafl›m›ndan yararlanma hakk›: Tarh ve tebli¤ ifllemleri için belirli bir sürenin belirlenmesi ve bu süre so-
nunda borcun zamanafl›m›na u¤ramas› mükellefler taraf›ndan ileri sürülebilecek bir koruma alan› yarat›r. Belir-
lenen süre sonunda borcun ortadan kalkt›¤› mükellef taraf›ndan iddia edilebilecektir (VUK md. 114). Mükellefe
ceza kesilmesi aç›s›ndan da zamanafl›m› süresi engelleyici bir düzenlemedir (VUK md. 374).

Mücbir sebep ve zor durum imkânlar›ndan yararlanma hakk›: Genel olarak kiflilerin iradesi d›fl›nda meydana ge-
len, öngörülemeyen veya öngörülse bile her türlü imkâna ra¤men önlenemeyen olaylar mücbir sebep olarak ni-
telendirilir. Bu gibi mücbir sebep hallerinin varl›¤›nda mükellefe ceza kesilmesi engellenmifltir (VUK md. 373).
Di¤er taraftan mücbir sebep derecesinde olmamakla birlikte mükelleflerin süresi içinde vergi ödevlerini yerine
getirmesini engelleyen zor durumlar olabilir. Zor durum hallerinde mükelleflere ödevlerini yerine getirebilme-
leri için belirli sürelerin tan›naca¤› düzenlenmifltir (VUK md. 17).

Tahsil S›ras›ndaki Haklar

Tahsil ifllemi s›ras›nda da mükelleflerin yararlanabilecekleri baz› haklar vard›r. Mükellefler vergi kanunlar›na uy-
gun hesaplanm›fl vergiden fazlas›n› ödememe, mahsup, tecil, terkin ve cezalarda indirimden yararlanma hakla-
r› tan›nm›flt›r.

Olmas› gereken vergi miktar›ndan fazlas›n› ödememe hakk›: Vergi mükellefleri kiflisel koflullar›n› ve gelirlerini
dikkate alarak, vergi kanunlar›na göre belirlenen vergiden daha fazlas›n› ödememe hakk›na sahiptirler. Mükel-
lefler vergi kanunlar›na göre hesaplanan vergi miktar›n› ödemelidirler, ne daha fazlas›n›, ne de daha az›n›. Bu ne-
denle e¤er herhangi bir sebepten dolay› mükellefler fazla veya yersiz vergi ödemifllerse, bu vergileri di¤er kamu
borçlar›ndan mahsup veya takas edilmesini isteyebilirler. E¤er mükelleflerin mahsup veya takas edecekleri borç-
lar› yoksa nakden iade talebinde bulunma hakk›na da sahiptirler.

Tecil ve taksitlendirmeden yararlanma hakk›: Mükelleflerin kamu borcunu ödemeleri veya borcun cebri icra yo-
luyla takip ve tahsili onlar› “çok zor duruma” düflecekse, yaz› ile istenmifl ve teminat gösterilmifl olmak flart›yla
kamu borçlar› 36 aya kadar ve faiz al›narak tecil olunabilir (AATUHK, md. 48).

Terkinden yararlanma hakk›: Vergi hukukunda terkin, baz› koflullar›n varl›¤› durumunda devletin kamu alaca¤›-
n› bütün hukuki sonuçlar› ile birlikte ortadan kald›ran bir idari ifllemdir. Terkin, gerekli koflullar›n oluflmas› du-
rumunda mükelleflere vergi borcundan kurtulma olana¤› sa¤lamaktad›r. Terkin özellikle do¤al afetler nedeniy-
le zarar gören mükelleflerin yararlanabilece¤i bir hakt›r.

Cezalarda indirimden yararlanma hakk›: ‹kmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi cezalar›n›n mükellef ve-
ya vergi sorumlusu taraf›ndan ihbarnamenin tebli¤i tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine baflvu-
rulmas› ve vadesinde ödenmesi halinde; vergi ziya› cezas›nda birinci defada yar›s›, müteakiben kesilenlerde üç-
te biri, usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalar›nda ise her defas›nda üçte birinin indirilmesine olanak tan›nm›fl-
t›r (VUK, md. 376).

11. Ünite 6, Sayfa 116, “Yarg› Organ› Kararlar›”  Bafll›¤›n›n 2. Paragraf› ve Sonras›

Mükellef haklar›n›n yarg› organ› kararlar› ile daha etkin bir flekilde korunabilmesi için, di¤er kanun yollar›n›n tü-
ketilmesinden sonra Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baflvuru imkân› da sa¤lanm›flt›r. Anayasa Mahkemesi birey-
sel baflvuru yolunda ‹HAM’›n yapm›fl oldu¤u denetimin benzer bir fleklini yerine getirir ve anayasall›k denetimi
yapar. Bireysel baflvuru yolunun temel özellikleri flu flekilde s›ralanabilir:

- Haklar› ihlal edilenlere Anayasa veya yasayla tan›nan bir dava türüdür,

- Di¤er hukuk yollar› tüketildikten sonra baflvurulabildi¤i için ikincil niteli¤e sahiptir,

- Temel haklar›n ve özgürlüklerin ihlaline karfl› tesis edilmifltir,

- Bireysel baflvuru kural olarak kamu gücü ifllemlerine karfl› yap›l›r,

- Bireysel baflvuru, ola¤anüstü bir kanun yolu veya hukuki çaredir.
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Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baflvurunun flartlar› flöyledir:

- Bireysel baflvuruda bulunacak kiflinin, Anayasa veya ‹HAS taraf›ndan güvence alt›na al›nan bir temel hak ve hür-
riyeti ihlal edilmifl olmal›d›r. 

- Söz konusu ihlalin, herhangi bir kifli taraf›ndan de¤il, bir kamu gücü taraf›ndan yap›lm›fl olmas› gerekir. 

- Baflvurucunun güncel ve kiflisel bir hakk›n›n do¤rudan etkilenmesi ve flahsen ma¤dur olmas› gerekir.

- Bireysel baflvuruyu medeni haklar› kullanma ehliyetine sahip olan bütün gerçek ve tüzel kifliler yapabilir. Ka-
mu tüzel kiflileri bireysel baflvuru yapamaz.

- Bireysel baflvuruda bulunabilmek için ola¤an kanun yollar›n›n tüketilmifl olmas› flartt›r. 

Anayasa Mahkemesine bireysel baflvuru yolu, ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin korunmas› ve güçlendiril-
mesi aç›s›ndan son derece önemli bir geliflmedir. Vergi iliflkisinden kaynaklanan temel hak ve özgürlük ihlalle-
rinden korunmak amac›yla mükelleflerin baflta mülkiyet hakk› ve adil yarg›lanma hakk› olmak üzere tüm temel
hak ve özgürlüklerin ihlaliyle ilgili bireysel baflvuru yoluna gitmeleri mümkündür.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baflvuru yolunun getirilmesi ülkemiz için insan haklar› ve mükellef haklar› ala-
n›nda at›lan önemli ad›mlardan birisidir. ‹nsan Haklar› Avrupa Mahkemesi kararlar›nda kiflilerin iç hukuk yolla-
r›n›n tüketilmifl olup olmad›¤›n› araflt›r›rken, ilgili ülkede Anayasa Mahkemesi’ne bireysel baflvuru kurumunun
bulunup bulunmad›¤›n› da dikkate almaktad›r. Bu nedenle, kiflilerin temel hak ve hürriyetlerini koruyan bu sis-
tem ülkemizdeki mükelleflerin de Anayasa ve ‹nsan Haklar› Avrupa Sözleflmesi’nde yer alan haklara ve dolay›-
s›yla mükellef haklar›na yönelik koruma sa¤layan bir mekanizma olarak ifllemektedir.

12. Ünite 6, Sayfa 118, “Ombudsman (Kamu Denetçili¤i) Kurumu” Bafll›¤›n›n 4. ve 5. Paragraflar›

Ülkemizde 2010 de¤iflikli¤i ile Anayasa’da düzenlenen Kamu Denetçili¤i Kurumu 2012 y›l›nda oluflturulmufl olup,
idarenin her türlü eylem ve ifllemleri ile tutum ve davran›fllar›ndan menfaati ihlal edilen gerçek ve tüzel kiflile-
rin flikayetlerini çözmeye bafllam›flt›r. Kuruma, idarî ifllemlerde tebli¤ tarihinden, idarî eylem, tutum ve davra-
n›fllarda ö¤renme tarihinden itibaren 90 gün içinde baflvurulabilir. Baflvurular›n incelenmesi sonucunda kurum
taraf›ndan tavsiye karar›, ret karar›, karar verilmesine yer olmad›¤›na dair karar verilebilir. Kurum, incelemesi-
ni ve araflt›rmas›n› baflvuru tarihinden itibaren en geç alt› ay içinde sonuçland›rarak, sonucunu ve varsa önerile-
rini ilgili mercie ve baflvurana bildirir.

Ülkemizde Kamu Denetçili¤i Kurumuna yap›lan baflvurular›n önemli bir k›sm› adil yarg›lama ve makul sürede
yarg›lanma talebiyle ilgilidir. Ülkemizde vergi uyuflmazl›klar› ve mükellef haklar›yla ilgili baflvurular›n say›s› ol-
dukça azd›r. Kamu Denetçisine baflvuru mükellef haklar›n›n korunmas› için önemli bir ad›md›r, fakat gerek bafl-
vurular›n azl›¤› gerekse uzmanl›k alanlar›n›n ve ifl yükünün çoklu¤u dikkate al›nd›¤›nda, vergi alan›nda ayr› bir
yap›lanman›n di¤er ülke uygulamalar› göz önünde bulundurularak yap›lmas› gerekti¤i söylenebilir.

13. Ünite 6, Sayfa 120, Özet Amaç 4. Maddenin ‹lk Cümlesi

Özel mükellef haklar›; vergilendirme s›ras›ndaki haklar, tahsil s›ras›ndaki haklar, idari çözüm yollar› s›ras›ndaki haklar,
yarg›lama s›ras›ndaki haklar ve vergi denetimi s›ras›ndaki haklar olarak say›labilir.

14. Ünite 8, Sayfa 150, 2. Paragraf›n Bir Bölümü

Tahakkuk Zamanafl›m›n› durduran hallerden biri de mücbir sebeplerdir. Vergi Usul Kanunu’nun 13. maddesi uyar›nca mücbir
sebeplerden herhangi birinin bulunmas› halinde bu sebep ortadan kalk›ncaya kadar süreler ifllemez.

15. Ünite 8, Sayfa 155, “Tahakkuktan Vazgeçme” Bafll›¤›n›n, 2. Cümlesinin Bir Bölümü

Vergi ve bunlara iliflkin cezalar›n toplam miktar› 2015 y›l› için 23 TL’yi aflmamas›.

16. Ünite 8, Sayfa 167, Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›, 9 Sorunun Yan›t›

9. c


