
ESLEM İSMAİL BAYER 
 

www.pelikankitabevi.com.tr 
 

7194 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ KAPSAMINDA 

VERGİ HUKUKU ATLASI ve İZAHAT KONU ANLATIMLI 

SORU KİTABI GÜNCELLEMELERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’Türkiye’nin kendi kendini güncelleyebilen ilk ve tek hukuk kitabı’’ 

Vergi Hukuku Atlası ve İzahat Konu Anlatımlı Soru Kitabı, 

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanuna istinaden karekod marifetiyle dijital ortamda 

güncellenmiştir. Yapılan bu karekod sistemiyle kurum 

sınavlarına hazırlanan adayların; 

 Vergi kanunları hükümlerindeki değişiklikleri yakından 

takip etmeleri,  

 Vergi mevzuatını doğru ve eksiksiz bir şekilde 

öğrenmeleri,  

 Zamanını daha etkin ve verimli alanlara hasretmesi, 

 Her mevzuat değişikliğinde yeni bir kitap satın alma 

maliyetine katlanmamaları amaçlanmaktadır. 

 

‘’Vergi Hukuku Güncelleme Kitabınının (E- ISBN) içeriğinde yer alan vergi hukuku konu anlatımları, soru 

kalıpları ve çözümleri, Vergi Hukuku Atlasına ait olup İzahat Konu Anlatımlı Soru Kitabının 3. Baskısının 

içeriğinde yer almaktadur.  Bu kitapta yer alan yazı, fotoğraf ve sair içeriklerin, bireysel kullanım dışında izin 

alınmadan kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması ve 

dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır. Ürünün tüm hakları saklıdır.” 
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7194 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ 

 

 

 

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı 

Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile;  

- Dijital Hizmet Vergisi,  

- Değerli Konut Vergisi ve  

- Konaklama Vergisi ihdas edilmiş olup; 

 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu,  

 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu,  

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile  

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde 

değişiklik ve eklemeler yapılmıştır. 

7194 sayılı Kanunla getirilen yeni vergiler ve yukarıda yer 

alan Kanunlarda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalara 

aşağıda yer verilmiştir. 

 Bilgilerinize sunar, faydalı olmasını dileriz. 
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213 SAYILI VERGİ 

USUL KANUNU 

DEĞİŞİKLİKLERİ 
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1.1 
VERGİ USUL KANUNU’NUN ‘’İZAHA DAVET’’ BAŞLIKLI  370. 

MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna 

dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından 

mükelleflerden açıklama talep edilmesidir.  

Ön tespit, verginin ziyaa uğramış olabileceği ve mükellefin izaha davet edilebileceği 

yönünde yapılan tespiti ifade etmektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nun ‘’İzaha Davet’’ başlıklı 370. maddesinde yer alan hükümlerle 

yetkili kılınan Komisyon tarafından haklarında ön tespit yapılanlara, "İzaha Davet Yazısı" 

tebliğ olunur. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilenlerin madde hükümlerinden 

yararlanmaları için tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili komisyona izahta 

bulunmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde ilgili komisyona izahta bulunmayanlar 

anılan madde hükmünden yararlanamaz ve aynı zamanda vergi incelemesine ya da takdir 

komisyonuna sevk edilirler. 

Kanun maddesinden de açıkça anlaşılacağı üzere izaha davet müessesesi mükelleflerin 

başvuru yaparak yararlanabileceği bir müessese değildir. Bu müesseseden ancak Vergi İdaresi 

tarafından haklarında ön tespit yapılanlar ve bu nedenle kendilerine izaha davet yazısı tebliğ 

edilen mükellefler yararlanabilir. 

Mükellefler tarafından izaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre 

içerisinde izahta bulunulması durumunda ise yapılan izah yetkili Komisyon tarafından 

değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde aşağıda yer alan iki durum ortaya çıkabilir. 

1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece 

anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine 

tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez. 

2. Mükellefçe yapılan izahın komisyonca yeterli bulunmaması ve beyanname 

verilmesini gerektiren bir durumun bulunduğunun değerlendirilmesi halinde bu 

durum değerlendirme sonucunu içeren yazı ile mükellefe tebliğ edilir. Söz konusu 

yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde mükellefçe; hiç verilmemiş 

olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının 

tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin 

geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette 

uygulanacak gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi 

ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi 

incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez. 

Yapılan izahın yeterli bulunmaması ve aynı zamanda mükellef tarafından yukarıda yer 

alan beyanname verme ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmemesi durumunda 

mükellef nezdinde incelemeye veya takdire sevk işlemleri yapılır. 

Getirilen bu düzenleme ile yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet 

vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk 

edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar 

dâhilinde indirimli vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır 

müeyyidelerden korumaktadır.1  

                                                             
1 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SIRA NO: 482) 
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 7194 sayılı Kanunun 25. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun ‘’İzaha Davet’’ başlıklı 

370 inci maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda eski ve yeni kanuni 

düzenlemelerin karşılaştırılması yer almaktadır. 

 Aşağıda yer alan tabloda yeni kanuni düzenlemeler üç başlık altında yazılmıştır. 

7194 sayılı KANUNA İSTİNADEN İZAHA DAVET MÜESSESESİ 

HÜKÜMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

1 
İzaha davet edilenlerin izahta bulunma süreleri ile beyanname verme ve ödeme 

süreleri 15 günden 30 güne çıkarılmıştır.  

2 

İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içerisinde izahta 

bulunulması durumunda, yapılan izahın değerlendirilerek değerlendirme sonucunu 

içeren yazının mükellefe tebliğ edilmesi mecburiyeti getirilmiştir. 

3 

Mülga olan Kanun hükümlerinde 15 günlük beyanname verme ve ödeme süreleri 

izahta bulunulan tarihten itibaren başlamakta iken, yeni değişiklikle birlikte 30 

günlük beyanname verme ve ödeme süresi, değerlendirme sonucunu içeren yazının 

tebliğ edildiği tarihten itibaren başlamaktadır. 

ESKİ KANUNİ DÜZENLEME YENİ KANUNİ DÜZENLEME 

- İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden 

itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta 

bulunulması durumunda; 

 

 

- Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten 

itibaren 15 gün içerisinde;  

 

 

Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin 

verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi 

beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi 

ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, 

ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 

6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde 

belirtilen nispette uygulanacak gecikme 

zammı oranında bir zamla aynı sürede 

ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa 

uğratılan vergi üzerinden %20 oranında 

kesilir.  

- İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden 

itibaren otuz günlük süre içerisinde izahta 

bulunulması durumunda, yapılan izah 

değerlendirilerek değerlendirme 

sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ 

edilir. 

- Mükelleflerce yapılan izahın yeterli 

bulunmaması hâlinde, değerlendirme 

sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği 

tarihten itibaren otuz gün içerisinde;  

 

Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin 

verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi 

beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi 

ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, 

ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 

6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde 

belirtilen nispette uygulanacak gecikme 

zammı oranında bir zamla aynı sürede 

ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa 

uğratılan vergi üzerinden %20 oranında 

kesilir.  
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İZAHA DAVET MÜESSESESİNE İLİŞKİN UYGULAMA 

Devlet memuru (D), 2018 yılında 100.000 TL’ye satın aldığı konutu, 2019 yılında 150.000 

TL’ye satarak 50.000 TL değer artış kazancı elde etmiştir. Mükellef elde ettiği bu kazancını 

yıllık gelir vergisi beyannamesiyle vergi idaresine beyan etmemiştir. 

 

Vergi idaresi, tapu dairelerinden ve bankalardan elde ettiği verilerde gelir vergisinin ziyaa 

uğradığına delalet eden emareler tespit etmiştir. Bu nedenle devlet memuru (D)’den konuya 

ilişkin açıklamada bulunmasını (izahat etmesini) talep etmiş ve kendisine izaha davet yazısı 

tebliğ edilmiştir. 

 

Vergi idaresi tarafından mükellef adına yazılan izaha davet yazısının tebliğ tarihinden 

itibaren otuz günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda, yapılan izah 

değerlendirilerek değerlendirme sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ edilir.  

- Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin 

idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi 

incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez. 

 
- Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması hâlinde ise değerlendirme 

sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç 

verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa 

uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. 

 

 Otuz günlük süre içerisinde izahta bulunulmaması durumunda indirimli vergi 

ziyaı cezası uygulamasından yani izaha davet müessesesinden yararlanılamaz. Bu 

durumda mükellef vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk edilir. 

 

SORU – 1 

Vergi Usul Kanunu’na göre kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükelleflerin kaç 

gün içerisinde izahta bulunmaları gerekmektedir? 

A) 7 gün B) 10 gün C)  15 gün D) 30 gün E) Bir ay 

ÇÖZÜM – 1 

7194 sayılı Kanunun 25. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun ‘’İzaha Davet’’ 

başlıklı 370 inci maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, izaha davet edilenlerin 

izahta bulunma süreleri ile beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne 

çıkarılmıştır. 

Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce 

verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından 

yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla 

mükellefler izaha davet edilebilir. İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük 

süre içerisinde izahta bulunulması durumunda, yapılan izah değerlendirilerek değerlendirme 

sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ edilir. 

Kanun hükmünden açıkça anlaşılacağı üzere, kendisine izaha davet yazısı tebliğ 

edilenlerin izaha davet müessesesinden yararlanmaları için tebliğ tarihinden itibaren 30 gün 

içerisinde yetkili komisyona izahta bulunmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde ilgili 
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komisyona izahta bulunmayanlar anılan madde hükmünden yararlanamaz. Bu durumda 

mükellef vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk edilir. 

CEVAP D 

SORU – 2 

Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması hâlinde, değerlendirme sonucunu içeren 

yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren ………………….. içerisinde; hiç verilmemiş olan 

vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması 

veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve 

kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme 

zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan 

vergi üzerinden %20 oranında kesilir.  

Vergi Usul Kanunu’nun yukarıda yer alan izaha davet müessesesi hükümlerine ilişkin 

noktalı yerlerdeki süre kaç gündür? 

A) 10 gün B) 15 gün C)  30 gün D) Bir ay E) İki ay 

ÇÖZÜM – 2  

7194 sayılı Kanunun 25. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun ‘’İzaha Davet’’ 

başlıklı 370 inci maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, izaha davet edilenlerin 

izahta bulunma süreleri ile beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne 

çıkarılmıştır. 

İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içerisinde izahta 

bulunulması durumunda, yapılan izah değerlendirilerek değerlendirme sonucunu içeren 

yazı mükellefe tebliğ edilir. 

1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece 

anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi 

tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez. 

2. Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması hâlinde, değerlendirme sonucunu 

içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi 

beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya 

düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri 

için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı 

oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi 

üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse 

tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez. 

CEVAP C 

SORU – 3  

Vergi Usul Kanunu’na göre mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması hâlinde 

aşağıdaki tarihlerden hangisinden itibaren hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin 

verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi 

gerekmektedir? 

A. İzaha davet yazısının düzenlendiği tarihten itibaren 

B. İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 

C. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 

D. Değerlendirme sonucunu içeren yazının düzenlendiği tarihten itibaren 
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E. Değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 

ÇÖZÜM – 3 

7194 sayılı Kanunun 25. maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun ‘’İzaha Davet’’ başlıklı 

370. maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, mülga olan Kanun hükümlerinde 15 

günlük beyanname verme ve ödeme süreleri izahta bulunulan tarihten itibaren başlamakta 

iken, yeni değişiklikle birlikte 30 günlük beyanname verme ve ödeme süresi, değerlendirme 

sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren başlamaktadır. 

CEVAP E 
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1.2 

VERGİ USUL KANUNU’NUN ‘’VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL 

USULSÜZLÜK CEZALARINDA İNDİRME’’ BAŞLIKLI  376. MADDESİ ve 

‘’UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRME’’ BAŞLIKLI EK 9. MADDESİNDE 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet 

Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve 

Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme’’ başlıklı 376. maddesi ile ‘’Uzlaşma ve Cezalarda 

İndirme’’ başlıklı ek 9. maddesinde değişiklikler yapılmıştır.  

7194 sayılı Kanun ile yapılan bu değişiklikler ilgili Kanunun yayım tarihi olan 

07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük 

Cezalarında İndirme’’ başlıklı 376. maddesinin söz konusu değişiklik öncesi ve 

sonrası hükümleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

DEĞİŞMEDEN ÖNCEKİ HALİ 

(VUK.m.376) 

YENİ DÜZENLEME  

(VUK.m.376) 

İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi 

veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen 

indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük 
ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya 

vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden 

itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine 
başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda 

belirtilen türden teminat göstererek vadenin 

bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini 

bildirirse: 

1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, 

müteakiben kesilenlerde üçte biri, 

2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük 

cezasının yarısı; 

 İndirilir. 

 

Mükellef veya vergi sorumlusu; 

1. İkmalen, resen veya idarece tarh edilen 

vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının 
yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 

otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak 

vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen 
türden teminat göstererek vadenin bitmesinden 

itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse 

kesilen cezanın yarısı, 

2. Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde 
uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi 

ziyaı cezasının %75'ini, bu Kanunun ek 8 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı 

bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse 
üzerinde uzlaşılan cezanın %25'i, 

indirilir. 

 

 Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini 
bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı 

süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa 

bu madde hükmünden faydalandırılmaz. 

 Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi 
olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında 

da uygulanır. 

 CEZALARDA İNDİRİM MÜESSESESİNİN KAPSAMI: 

Cezalarda indirim müessesesinin kapsamını, Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinin 

birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri ile son fıkrası belirlemektedir. Buna göre;  
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1. Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin 

kapsamı; mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilmiş olan vergi ziyaı cezası, 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarıdır. (VUK.m.376/I/I).  

2. Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin 

kapsamı; uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergi ziyaı cezasıdır. 

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamında olmadığından uzlaşılan 

usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına karşı 376. maddenin birinci fıkrasının (2) 

numaralı bendi hükümlerinin uygulanma imkanı bulunmamaktadır (VUK.m.376/I/II). 

3. Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinin son fıkrasının kapsamı; vergi aslına tâbi 

olmaksızın kesilen usulsüzlük cezalarıdır. (VUK.m.376/III). 

7149 sayılı Kanun değişikliğiyle, Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Cezalarda indirim’’ başlıklı 

376. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bent hükümlerinde değişiklik yapılmış, (2) 

numaralı bent hükümleri ise yeni eklenmiştir. 

 VERGİ USUL KANUNU’NUN 376. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (1) 

ve (2) NUMARALI BENDİNDE YER ALAN HÜKÜMLER 

Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı ve (2) 

numaralı bentlerinin kapsamı, yararlanma şartları, yararlanılması halinde uygulanması 

gereken indirim oranları ve uzlaşma hükümleriyle olan ilişkileri birbirinden farklıdır. 

Bu nedenle kitabın ilerleyen sayfalarında bu iki hüküm ayrı ayrı başlıklar altında 

incelenecektir. 

1. VERGİ USUL KANUNU’NUN 376. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (1) 

NUMARALI BENDİ 

376. maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin kapsamı, mükellefler veya vergi 

sorumluları adına kesilmiş olan vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezalarıdır.  

Vergi kanunları uygulamaları açısından, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddede yazılı 

fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde kesilecek cezalar da, cezada indirim 

müessesesi kapsamına dahildir. Dikkat edileceği üzere ikmalen, resen veya idarece tarh edilen 

vergi asılları, cezada indirim müessesesinin kapsamına dâhil değildir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi 

hükümlerinden; 

1. İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe 

ile başvurulması,  

2. İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta 

kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya 6183 sayılı 

Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay 

içinde ödenmesi,  

3. İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması ve aynı zamanda uzlaşma 

müessesinden yararlanılmaması, 

şartıyla yararlanılabilir. 

07.12.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7194 sayılı Kanun hükümlerine istinaden 

cezada indirim oranlarında değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik öncesi ve 

sonrası cezada indirim oranlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. 
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CEZADA İNDİRİM ORANLARI (VUK.m.376/I/I) 

 

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ 
 

DEĞİŞİKLİK SONRASI 

Vergi Ziyaı  

Cezası 

Birinci defada yarısı, 

müteakiben 

kesilenlerde üçte biri 

 
Vergi Ziyaı  

Cezası 
Yarısı 

Usulsüzlük  

Cezası 
Yarısı 

 Usulsüzlük  

Cezası 
Yarısı 

Özel Usulsüzlük 

Cezası 
Yarısı 

 Özel Usulsüzlük 

Cezası 
Yarısı 

Cezada indirim müessesesinden yararlananılması halinde kanunda yazılı olan hükümlerin 

yerine getirilmesi şartıyla, kesilen cezanın yarısı indirilir. 

Cezada indirim müessesinde tahakkuk tarihi,  ihbarnameye karşı başvuru süresi olan 30 

günlük sürenin bittiği tarihtir. Cezada indirim hükümleri kapsamında tahakkuk eden tutarlar, 

tahakkuk tarihinden itibaren kural olarak bir ay içinde ödenir. 6183 sayılı Kanunda belirtilen 

türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse de 

cezada indirim müessesesinden yararlanılabilir. 

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda 

yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa cezada indirim hükümlerinden 

faydalandırılmaz. 

Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Uzlaşma ve Cezalarda İndirme’’ başlıklı Ek 9. maddesinde, 

üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 376. maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı 

bendi hükümleri uygulanmaz.   

2. VERGİ USUL KANUNU’NUN 376. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (2) 

NUMARALI BENDİ 

376. maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bent hükümleri, uzlaşma hükümleriyle ilişki 

olarak uygulanan ‘’kanuni süresinde peşin ödeme indirimidir’’. Bu bentte yer alan indirim 

hükümleri, uzlaşmanın vaki olması durumunda ve aynı zamanda üzerinde uzlaşılan vergi veya 

vergi farkı ve vergi ziyaı cezasının %75'inin kanuni ödeme süresi içinde peşin ödenmesi 

halinde, uzlaşılan vergi ziyaı cezasının %25’inin indirilmesine ilişkindir. Bu hüküm daha 

önceki yıllarda yayımlanan vergi affı kanunlarında, gümrük kanununda,  Vergi Usul 

Kanununun kanun yolundan vazgeçne hükümlerinde düzenlenen ‘’kanuni süresinde peşin 

ödemede indirim’’ müessesine paralel bir düzenlemedir.  

Söz konusu madde hükmüne göre peşin ödemede indirim müessesesinden; 

1. İhbarnameye karşı uzlaşma müessesesine başvurulması ve neticesinde uzlaşmanın 

vaki olması, 

2. Üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının %75'ini, bu 

Kanunun ek 8. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan ödeme 

süreleri içinde ödenmesi, 

şartıyla yararlanılabilir. 



ESLEM İSMAİL BAYER 
 

www.pelikankitabevi.com.tr 
 

Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinden 

yararlanılması halinde mükellefler ve vergi sorumluları üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi 

farkını ve vergi ziyaı cezasının %75'i,  kural olarak uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren 

bir ay içinde ödenir. 

Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Uzlaşma ve Cezalarda İndirme’’ başlıklı Ek 9. maddesine 

göre üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 376. maddenin birinci fıkrasının (2) 

numaralı bendi hükmü dışında indirim uygulanmaz.   

3. UZLAŞMA ve CEZALARDA İNDİRME 

 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Uzlaşma ve Cezalarda İndirme’’ başlıklı Ek 

9. maddesinin söz konusu değişiklik öncesi ve sonrası hükümleri aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

DEĞİŞMEDEN ÖNCEKİ HALİ 

(VUK.Ek.m.9) 

YENİ DÜZENLEME  

(VUK.Ek.m.9) 

Bu bölüm uyarınca üzerinde uzlaşılan vergi ve 

cezalar hakkında 376 ncı madde hükümleri; 

hakkında 376 ncı madde hükümleri uygulanan 
vergi ve cezalar için bu bölüm hükümleri 

uygulanmaz. Ancak, ceza muhatabının, uzlaşma 

tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma 
talebinden vazgeçtiğini beyanla hadiseye 376 ncı 

maddenin uygulanmasını isteme hakkı 

mahfuzdur. 

Bu bölüm uyarınca üzerinde uzlaşılan vergi ve 

cezalar hakkında 376 ncı maddenin birinci 

fıkrasının (2) numaralı bendi hükmü dışında 
indirim uygulanmaz. 

Hakkında 376 ncı maddenin birinci fıkrasının (1) 

numaralı bendi hükümleri uygulanan vergi ve 

cezalar için bu bölüm hükümleri uygulanmaz. 
Mükellefin uzlaşma tutanağını imzalayıncaya 

kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla 

hadiseye 376 ncı maddenin birinci fıkrasının (1) 

numaralı bendi hükümlerinin uygulanmasını 
isteme hakkı mahfuzdur. 

SORU – 1 

Mükellef (XYZ) hakkında 2018 yılının Gelir Vergisi yönünden incelenmesi sonucunda 

düzenlenen rapor uyarınca bağlı bulunduğu vergi dairesince, 100.000 TL Gelir Vergisi tarh 

edilmiş, buna bağlı olarak 100.000 TL vergi ziyaı cezası ve 50.000 TL özel usulsüzlük cezası 

kesilmiş ve buna ilişkin ihbarname 09.09.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir.  

Örnek olaya göre mükellefin cezada indirim müessesinden yararlanmaya karar vermesi 

halinde başvuru yapması gereken son tarih aşağıdakilerden hangisidir? 

A. 19.09.2019 

B. 24.09.2019 

C. 09.10.2019 

D. 24.10.2019 

E. 09.11.2019 

ÇÖZÜM – 1 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi 

hükümlerinden yararlanabilmek için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 

ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.  

Örnek uygulamada ihbarname 09.09.2019 tarihinde tebliğ edildiğinden, cezada indirim 

müessesesine ilişkin başvurunun en son 09.10.2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 
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CEVAP C 

 SORU – 2  

I. Gelir vergisi 

II. Vergi ziyaı cezası 

III. Özel usulsüzlük cezası 

Örnek olaya göre yukarıdakilerden hangisi cezada indirim müessesesi kapsamındadır? 

A. Yalnız I 

B. Yalnız II 

C. Yalnız III 

D. I ve II 

E. II ve III 

ÇÖZÜM – 2 

Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin kapsamı; 

mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilmiş olan vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezalarıdır. (VUK.m.376/I/I).  

Vergi kanunları uygulamaları açısından, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddede yazılı 

fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde kesilecek cezalar da, cezada indirim 

müessesesi kapsamına dahildir. Dikkat edileceği üzere ikmalen, resen veya idarece tarh edilen 

vergi asılları, cezada indirim müessesesinin kapsamına dâhil değildir. 

CEVAP E 

SORU – 3  

Örnek olaya göre cezada indirim müessesesinden yararlanılması halinde vergi ziyaı 

cezasına uygulanması gereken indirim oranı aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Üçte biri 

B. Yarısı 

C. Üçte ikisi 

D. Birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri 

E. Birinci defada üçte biri, müteakiben kesilenlerde yarısı 

CEVAP 3 

Mükellef veya vergi sorumlusu;  

İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi 

dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin 

bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı indirilir. 

CEVAP B 

SORU – 4 

Örnek olaya göre cezada indirim müessesesinden yararlanılması halinde indirimli ceza 

tutarları ne zaman tahakkuk eder? 
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A. 09.09.2019  

B. 19.09.2019 

C. 24.09.2019 

D. 09.10.2019 

E. 08.11.2019 

CEVAP – 4 

Cezada indirim müessesinde tahakkuk tarihi,  ihbarnameye karşı başvuru süresi olan 30 

günlük sürenin bittiği tarihtir. Cezada indirim hükümleri kapsamında tahakkuk eden tutarlar, 

tahakkuk tarihinden itibaren kural olarak bir ay içinde ödenir. 6183 sayılı Kanunda belirtilen 

türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse de 

cezada indirim müessesesinden yararlanılabilir. 

Örnek olayda ihbarname 09.09.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu nedenle indirimli ceza 

tutarlatı ihbarnameye karşı başvuru süresi olan 30 günlük sürenin sonunda yani 09.10.2019 

tarihinde tahakkuk edecektir. 

CEVAP D 

SORU – 5  

Örnek olaya göre cezada indirim müessesesinden yararlanılması halinde tahakkuk 

edecek olan indirimli ceza tutarları toplamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A. 50.000 TL 

B. 75.000 TL 

C. 100.000 TL 

D. 150.000 TL 

E. 175.000 TL 

ÇÖZÜM – 5  

Mükellef veya vergi sorumlusu;  

İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi 

dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin 

bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı indirilir. 

Örnek olayda mükellef adına kesilen 100.000 TL vergi ziyaı cezası ve 50.000 TL özel 

usulsüzlük cezasının yarısı (100.000 / 2) + (50.000 / 2) = 75.000 TL’dir. 

CEVAP B 

SORU – 6  

Örnek olaya göre cezada indirim müessesesinden yararlanılması halinde tahakkuk eden 

tutarlar teminat gösterilmeksizin hangi tarihe kadar ödenmesi gerekmektedir?   

A. 09.09.2019 

B. 24.09.2019 

C. 09.10.2019 

D. 24.10.2019 
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E. 09.11.2019 

ÇÖZÜM – 6  

Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Özel ödeme zamanları’’ başlıklı 112. maddesine göre örnek olayda 

tahakkuk eden tutarların tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle söz konusu tutarların vadesi, tahakkuk tarihi olan 09.10.2019 

tarihinin bir ay sonrası olan 09.11.2019 tarihidir. 

CEVAP E 

 SORU – 7 

Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme’’ 

başlıklı 376. maddesinde, 

‘’Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi 

ziyaı cezasının yüzde …………, bu Kanunun ek 8. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı 

bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın yüzde …………, 

indirilir.’’ hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda yer alan kanun maddesinde noktalı işaretli yerlere aşağıdakilerden hangisinin 

gelmesi gerekmektedir? 

A. % 25 - % 50 

B. % 50 - % 25 

C. % 50 - % 50 

D. % 75 - % 25 

E. % 75 - % 50 

ÇÖZÜM – 7 

Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında 

İndirme’’ başlıklı 376. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, 

‘’Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi 

ziyaı cezasının %75'ini, bu Kanunun ek 8. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı 

bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25'i, indirilir.’’ 

hükmü yer almaktadır. 

CEVAP D 
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1.3 
VERGİ USUL KANUNU’NUN 379. MADDESİ 

KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME MÜESSESESİ 

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun 379. maddesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle vergi sistemimizde “Kanun 

yolundan vazgeçme” müessesesi ihdas edilmiştir. Söz konusu düzenlemeyle, Vergi İdaresi 

ile mükellefler arasında re’sen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin 

ortaya çıkan ve dava konusu edilen ihtilafların, yargılama sürecinin sonuçlanması 

beklemeksizin yargılama aşamasında çözümlenmesi sağlanmıştır.  

Bilindiği üzere re’sen, ikmalen ve idarece yapılan vergi tarhiyatları ile kesilen vergi 

cezaları ilgililere ihbarname ile tebliğ edilmektedir. Mükellefler ve ceza muhatapları 

ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idari çözüm yolları olan uzlaşma ve 

cezada indirim müessesesinden birini tercih edebileceği gibi, bu idari çözüm yollarından 

yararlanmamak şartıyla dava açarak ihtilafın yargı birimlerince çözümlenmesini de tercih 

edebilmektedir. Yani mükelleflerin ve ceza muhataplarının söz konusu tarh edilen vergi ve 

kesilen cezalara karşı uzlaşma müessesesinden yararlanma veya cezada indirim 

müessesesinden yararlanma veya tarhiyat ve cezalara karşı dava açma olmak üzere üç 

seçimlik hakkı bulunmaktadır. Vergi uygulamaları açısından mükellefler ile ceza 

muhatablarının belirtilen idari ve yargısal çözüm yollarından herhangi birini tercih etmemesi 

ise ‘’hareketsiz kalma’’ olarak ifade edilmektedir. 

Kanun yolundan vazgeçme müessesiyle re’sen, ikmalen ve idarece yapılan vergi 

tarhiyatları ile kesilen vergi cezalarına ilişkin ihbarnamelerin tebliğ edilmesini müteakip dava 

açma yolunu tercih eden mükellef ve ceza muhataplarına olağan kanun yolları olan istinaf ve 

temyiz başvurusundan (Danıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç olmak üzere) 

vazgeçme hakkı tanınmıştır. Bu hakkın kullanılmasıyla verilen yargı kararının niteliğine göre 

vergi ve/veya cezalar Vergi Usul Kanunu’nun 379. maddesinde yazılı oranlarda indirimli 

olarak tahakkuk edecek, bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin 

gecikme faiziyle süresinde ödenmesi halinde ayrıca söz konusu kanun hükümlerinde yer alan 

oranda ‘’kanuni süresinde ödeme indirimi’’de uygulanacaktır.  

Vergi İdaresi ile mükellefler arasında vergi ve cezalara ilişkin olarak ortaya çıkan 

ihtilafların, yargılama sürecinin uzun süre devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda, kanun 

yolundan vazgeçme müessesesiyle birlikte süratle idari aşamada çözümlendirilmesi ve yargı 

mercilerinin iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır. 

 Aşağıda kanun yolundan vazgeçme müessesesine ilişkin yasal düzenlemeler, bu 

düzenlemelere ilişkin birbirini kanun sistematiğine uygun olarak mantık silsilesiyle 

takip eden konular ve aynı zamanda bu konuların altında kurum sınavlarında 

sorulma ihtimali yüksek olduğunu düşündüğümüz sorulara yer verilecektir.  

Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Kanun yolundan vazgeçme’’ başlıklı 379. maddesinde; 

‘’Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince 

verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık 

kararlarda (Danıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç); 

1. Kaldırılan vergi tutarının %60'ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen 

vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75'i, 

2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere 

iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının 

kaldırılan tutarının %25'i ve tasdik edilen tutarının %75'i, 
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mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi 

ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili 

vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih 

itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder. 

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu 

maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80'inin, hesaplanacak gecikme 

faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında 

indirim yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz. 

İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre 

tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları ile gecikme faizlerinin birlikte bu fıkra 

kapsamında ödenmesi şarttır. 

Kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi dairesince ilgili yargı merciine gönderilir ve 

bu dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak kabul 

edilir. Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmez. Kanun yolundan 

vazgeçildiği hâlde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular 

incelenmez. 

Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı cezası için bu maddeye göre yapılan 

tahakkuktan önce ödenen gecikme faizi ve gecikme zammı da dâhil tutarlar, bu madde 

hükmüne göre ödenecek tutarlara mahsup edilir. 

Bu madde uyarınca istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda 

hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer'ileri karşılıklı olarak talep edilmez 

ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca 

belirlenir.’’ hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Özel Ödeme Zamanları’’ başlıklı 112. maddesinin 

ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda gecikme faizinin hesaplanmasıyla ilgili 

bölümüne; 

 “379. madde kapsamında kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda söz konusu maddeye 

göre hesaplanacak vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili 

bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, kanun yolundan vazgeçme 

dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre 

tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.’’ 

hükmü eklenmiştir. 

 KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME MÜESSESESİNİN KAPSAMINDA OLAN 

YARGI KARARLARI: 

Kanun yolundan vazgeçme müessesesinin kapsamına dâhil olan yargı kararları; vergi 

ve/veya ceza ihbarnamesine karşı kanuni süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince 

verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık 

kararlardır. Ayrıca bu kararların Danıştayın bozma kararı üzerine verilmemiş olması 

gerekmektedir. 

Kanun maddesinden de açıklanacağı üzere kanun yolundan vazgeçme müessesesinin 

kapsamında olan yargı kararları, re’sen, ikmalen ve idarece yapılan vergi tarhiyatları ile 

kesilen vergi cezaları neticesinde ilgililere tebliğ edilen vergi ve/veya ceza ihbarnamelerine 

ilişkindir. Aynı zamanda vergi ve/veya ceza ihbarnamesine karşı kanuni süresi içinde dava 

açılması da gerekmektedir. Bu nedenlerle vergi ve/veya ceza ihbarnamesine karşı açılmamış 
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olan davalarda verilen yargı kararları ile vergi ve/veya ceza ihbarnamesine karşı süresinde 

dava açılmaması halinde verilen süre yönünden red kararları söz konusu müessesesinin 

kapsamında değildir.  

Örneğin; 6183 sayılı Kanun hükümlerine istinaden düzenlenen ödeme emri gibi belgelere 

karşı açılan davalarda ya da Vergi Usul Kanunu ve diğer kanunlara göre beyanname 

verilmesi üzerine tahakkuk fişi esasına göre yapılan tarhiyatlara karşı açılan davalarda 

verilen yargı kararları kanun yolundan vazgeçme müessesesi kapsamında değildir. 

Örneğin; Vergi ve/veya ceza ihbarnamesine süresinde dava açılmaması nedeniyle 

davanın süre aşımı nedeniyle reddi yönünde verilen yargı kararları kanun yolundan 

vazgeçme müessesesi kapsamında değildir. 

Kanun yolundan vazgeçme müessesesinin kapsamında olan yargı kararlarının 

belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir husus, vergi mahkemesince verilen 

istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararların 

(Danıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç) kapsama dahil olduğu ve bu 

kararların davanın esasına ilişkin olması gerekliliğidir. Bu nedenlerle vergi mahkemesince 

verilip istinaf yolu açık olmayan kesin nitelikli kararlar, bölge idare mahkemesince verilip 

temyiz yolu açık olmayan kesin nitelikli kararlar ve Danıştayın bozma kararı üzerine verilen 

kararlar ile yargı mercilerinin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ‘’Dilekçeler üzerine ilk 

inceleme’’ başlıklı 14.  maddesine istinaden verdiği kararlar söz konusu müessese kapsamına 

dâhil değildir. 

Örneğin; Konusu 2020 yılı için 7 bin Türk lirasını geçmeyen vergi davalarında vergi 

mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz. 

(İYUK m.45) 

Örneğin; Konusu 2020 yılı için 176 bin Türk lirasını aşmayan vergi davalarında bölge 

idare mahkemelerinin verdikleri kararlar kesin olup, bunlara karşı temyiz yoluna 

başvurulamaz. (İYUK m.46) 

Bilindiği üzere İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ‘’Dilekçeler üzerine ilk inceleme’’ 

başlıklı 14.  maddesine göre dilekçeler: 

a) Görev ve yetki,  

b) İdari merci tecavüzü, 

c) Ehliyet,  

d) İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı,  

e) Süre aşımı, 

f) Husumet,  

g) 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları,  

Yönlerinden sırasıyla incelenmektedir. İlk inceleme üzerine verilecek davanın ehliyet 

yönünden, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı 

yönünden, süre aşımı yönünden reddi gibi kararlar söz konusu müessese kapsamına dâhil 

değildir. 

SORU 1 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdaki yargı kararlarının hangisi kanun 

yolundan vazgeçme müessesesi kapsamındadır? 
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A. Vergi ve/veya ceza ihbarnamesine karşı kanuni süresinde açılan davalarda, vergi 

mahkemesince verilen istinaf yolu kapalı kararlar 

B. Vergi ve/veya ceza ihbarnamesine karşı kanuni süresinde açılan davalarda, bölge idare 

mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar 

C. Ödeme emrine karşı kanuni süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen 

istinaf yolu açık kararlar  

D. Ödeme emrine karşı kanuni süresinde açılan davalarda, bölge idare mahkemesince 

verilen temyiz yolu açık kararlar 

E. Ödeme emrine karşı kanuni süresinde açılan davalarda, bölge idare mahkemesince 

verilen temyiz yolu kapalı kararlar 

ÇÖZÜM 1 

Kanun yolundan vazgeçme müessesesinin kapsamına dâhil olan yargı kararları; vergi 

ve/veya ceza ihbarnamesine karşı kanuni süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince 

verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık 

kararlardır. Ayrıca bu kararların Danıştayın bozma kararı üzerine verilmemiş olması 

gerekmektedir. 

CEVAP B 

SORU 2 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bir yargı kararının kanun 

yolundan vazgeçme müessesi kapsamında olması için gerekli şartlardan biri değildir? 

A. Vergi ve/veya ceza ihbarnamesine süresinde açılan dava sonucu verilen karar olması 

B. Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf yolunun açık olması 

C. Bölge idare mahkemesince verilen karara karşı temyiz yolunun açık olması 

D. Yargı mercileri tarafından verilen kararın dilekçeler üzerinden ilk inceleme 

hususlarında olması 

E. Kararın Danıştayın bozma kararı üzerine verilmemiş olması 

ÇÖZÜM 2 

Bir yargı kararının kanun yolundan vazgeçme kapsamında olması için;  

1. Vergi/ceza ihbarnamesine süresinde açılan dava sonucu verilen karar olması, 

2. Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen 

karara karşı temyiz yolunun açık olması,  

3. Kararın Danıştayın bozma kararı üzerine verilmemiş olması  

şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir. 

CEVAP D 
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 KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME MÜESSESESİNDEN 

YARARLANABİLME ŞARTLARI: 

Kanun yolundan vazgeçme müessesesinde kapsamında olan yargı kararlarının mahkemece 

mükellefe veya ceza muhatabına tebliği üzerine,  

 Kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin mükellef veya ceza muhatabı 

için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, dava konusu edilen 

vergi ve/veya ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi ve  

 Aynı zamanda verilen dilekçede dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü 

için kanun yolundan vazgeçildiğinin beyan edilmesi gerekmektedir.  

Bu itibarla, başvuruların, mükellef veya ceza muhatabı için geçerli olan istinaf ve temyiz 

süreleri içerisinde yapılması gerekmekte olup, bu sürelerden sonra yapılan başvurular için 213 

sayılı Kanunun 379. maddesi hükümlerinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Aynı 

zamanda dava konusu edilen vergi ve/veya cezaların bir kısmı için veya birden fazla 

ihbarnamenin tek davaya konu olması durumunda ihbarnamelerin biri ya da bir kısmı için 

başvuru yapılmış olması durumunda söz konusu madde hükmünün uygulanması mümkün 

bulunmamaktadır. 

SORU 3 

Mükellef (XYZ) hakkında yapılan vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporu 

uyarınca bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından 50.000 TL re’sen KDV tarh edilmiş, 50.000 

TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve buna ilişkin vergi ve ceza ihbarnamesi 09.09.2020 tarihinde 

tebliğ edilmiştir. Mükellef bu ihbarnameye karşı süresinde 15.09.2020 tarihinde vergi 

mahkemesinde dava açmıştır. Yapılan yargılama sonucunda vergi mahkemesi tarafından 

istinaf yolu açık olmak üzere vergi ve cezanın tamamının tasdik edilmesi yönünde karar 

verilmiştir. Buna ilişkin mahkeme kararı; mükellefe 11.11.2020 tarihinde, vergi dairesine ise 

25.11.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

Örnek olaya göre mükellefin kanun yolundan vazgeçme müessesinden yararlanmaya 

karar vermesi halinde başvuru yapması gereken son tarih aşağıdakilerden hangisidir? 

A. 09.10.2020 

B. 08.11.2020 

C. 11.12.2020 

D. 25.12.2020 

E. 24.01.2021 

ÇÖZÜM 3 

Kanun yolundan vazgeçme müessesesine ilişkin başvuruların, mükellef veya ceza 

muhatabı için geçerli olan istinaf ve temyiz süreleri içerisinde yapılması gerekmektedir. 

Mükellefin 30 günlük istinaf süresi, kendisine yapılan tebliğden itibaren başlamaktadır. Bu 

durumda, 11.12.2020 tarihine kadar kanun yolundan vazgeçme kapsamında başvurunun vergi 

dairesine yazılı olarak yapılması gerekmektedir. 

CEVAP C 

SORU 4 

I. Kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin mükellef veya ceza muhatabı için geçerli 

olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde verilmesi 
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II. Dilekçenin kanun yolundan vazgeçilen yargı merciine verilmesi 

III. Dilekçede dava konusu vergi ve/veya cezaların tümü ya da bir kısmı için kanun yolundan 

vazgeçildiğinin beyan edilmesi 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi kanun yolundan 

vazgeçme müessesinden yararlanılması için gerekli olan şartlardan biri değildir? 

A. Yalnız I 

B. Yalnız II 

C. Yalnız III 

D. I ve II 

E. II ve III 

CEVAP 4 

Kanun yolundan vazgeçme müessesesinde kapsamında olan yargı kararlarının mahkemece 

mükellefe veya ceza muhatabına tebliği üzerine,  

 Kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin mükellef veya ceza muhatabı için 

geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, dava konusu edilen vergi 

ve/veya ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi ve  

 Aynı zamanda verilen dilekçede dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için 

kanun yolundan vazgeçildiğinin beyan edilmesi gerekmektedir.  

CEVAP E 

 KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME MÜESSESESİNDEN YARARLANILMASI 

HALİNDE TAHAKKUK EDECEK VERGİ ve/veya CEZA TUTARLARININ 

TESPİT EDİLMESİ, TAHAKKUK TARİHİ, ÖDEME TARİHİ ve KANUNİ 

SÜRESİNDE PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ 

 Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinden Yararlanılması Halinde Tahakkuk 

Edecek Vergi Ve/Veya Ceza Tutarlarının Tespit Edilmesi 

Kanun yolundan vazgeçme müessesesinden yararlanan mükellefler ve ceza muhatablarının 

tahakkuk edecek vergi ve/veya ceza tutarları, istinaf yolundan vazgeçilmesi halinde vergi 

mahkemesinin, temyiz yolundan vazgeçilmesi halinde ise bölge idaresi mahkemesinin dava kabul, 

kısmen kabul kısmen red veya dava red kararı dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu’nun 379. 

maddesinde belirtilen oranlarda hesaplanacaktır.  

Örneğin, vergi mahkemesince verilen karara karşı bölge idare mahkemesine istinaf 

başvurusunda bulunulmuş ve bunun üzerine bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık 

olan karara karşı kanun yolundan vazgeçilmiş olması halinde, kaldırılan ve/veya tasdik edilen 

vergi ve/veya ceza tutarı üzerinden tahakkuk edecek vergi ve cezaların hesaplanmasında, vergi 

mahkemesince verilen karar değil bölge idare mahkemesince verilen karar esas alınacaktır. 

 Vergi Usul Kanunu Kanun Yolundan Vazgeçme Tebliğ Taslağına göre istinaf 

yolundan vazgeçilmesi halinde vergi mahkemesinin, temyiz yolundan vazgeçilmesi 

halinde ise bölge idaresi mahkemesinin kararına göre tahakkuk edecek vergi ve/veya 

ceza tutarları aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

 Konusu sadece vergi olan davalarda, bu verginin kaldırılması durumunda verginin %60’ı 

tahakkuk edecek, verginin kalan %40’ı terkin edilecek, bu verginin tasdik edilmesi 

durumunda ise verginin tamamı tahakkuk edecek,  
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 Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının kaldırılması durumunda, verginin %60’ı 

tahakkuk edecek, verginin kalan %40’ı ve vergi ziyaı cezasının tamamı terkin edilecek,  

 Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının tasdik edilmesi durumunda, verginin tamamı ve 

vergi ziyaı cezasının %75’i tahakkuk edecek, vergi ziyaı cezasının kalan %25’i terkin 

edilecek, 

 Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 213 sayılı Kanunun 359. 

maddesinde yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve 

özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması durumunda, bu cezaların %25’i tahakkuk edecek, 

cezaların kalan %75’i terkin edilecek, bu kapsamdaki cezaların tasdik edilmesi halinde ise 

cezaların %75’i tahakkuk edecek cezaların kalan %25’i terkin edilecektir.  

Yargı mercilerince vergi ve/veya cezaların kısmen tasdik edilmesi kısmen kaldırılması 

durumunda da vergi ve/veya cezalar, tasdik edilen ve kaldırılan kısmına göre yukarıda yer verilen 

oranlarda tahakkuk edeceğinden tahakkuk edecek kısımlar dışında kalan tutarlar terkin edilecektir. 

 Aşağıda yer alan örnek tabloda dava konusu yapılan vergi ve/veya ceza tutarları 100 TL 

olarak dikkate alınmış ve tahakkuk edecek tutarlar da 100 TL üzerinden hesaplanmıştır.2 

Tabloda yer alan tutarlar 

100 TL üzerinden 

hesaplanmıştır. 

DAVA KABUL KARARI 

Vergi Mahkemesi ya da 

Bölge İdare Mahkemesi 

Tarafından Kaldırılma 

Kararı Verilmesi Halinde 

DAVA RED KARARI 

Vergi Mahkemesi ya da 

Bölge İdare Mahkemesi 

Tarafından Tasdik Edilmesi 

Halinde 

Dava Konusu Yapılan     

Vergi  ve/veya Cezalar 
Tahakkuk Tutarı Tahakkuk Tutarı 

1 Vergi Aslı 60 TL 100 TL 

2 Vergi Ziyaı Cezası 0 TL 75 TL 

3 Usulsüzlük Cezaları 25 TL 75 TL 

4 

Bağlı olduğu vergi aslı 

dava konusu 

yapılmayan veya 359. 

maddede yazılı fiillere 

iştirak nedeniyle kesilen 

vergi ziyaı cezaları 

25 TL 75 TL 

SORU 5 

Mükellef (ABC) hakkında yapılan vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporu 

uyarınca bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından 100.000 TL re’sen vergi tarh edilmiş, 

100.000 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve buna ilişkin vergi ve ceza ihbarnamesi usulüne göre 

tebliğ edilmiştir. Mükellef bu ihbarnameye karşı kanuni süresi içinde vergi mahkemesinde 

dava açmıştır. Yapılan yargılama sonucunda vergi mahkemesi tarafından istinaf yolu açık 

olmak üzere vergi ve cezanın tamamının kaldırılması yönünde karar verilmiştir.  

                                                             
2 İnternet Adresi: https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2019-138.aspx Erişim Tarihi: 10.01.2020 

https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2019-138.aspx
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Örnek olaya göre mükellefin kanun yolundan vazgeçme müessesesinden yararlanması 

halinde tahakkuk edecek vergi ve ceza tutarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

 Vergi Tutarı Ceza Tutarı 

A 100.000 TL 60.000 TL 

B 60.000 TL 75.000 TL 

C 60.000 TL  0 TL 

D 25.000 TL 75.000 TL 

E 25.000 TL 25.000 TL 

 ÇÖZÜM 5 

Mükellefin kanun yolundan vazgeçme müessesesinden yararlanması halinde; 100.000 TL 

vergi kaldırıldığı için bu tutarın %60’ı olan 60.000 TL tutarındaki vergi tahakkuk edecek, 

verginin kalan kısmı olan 40.000 TL ile vergiye bağlı olarak kesilen vergi ziyaı cezasının 

tamamı (100.000 TL) terkin edilecektir. 

CEVAP C 

 Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinden Yararlanılması Halinde Tahakkuk 

Tarihi, Ödeme Tarihi ve Gecikme Faizi 

Tahakkuk tarihi, vergi ve cezaların ödeme zamanını belirleme açısından ve vergilere 

ilişkin gecikme faizinin hesaplandığı tarih açısından önem arz etmektedir. 

Mükellef ve ceza muhatabları tarafından kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği 

tarih itibarıyla vergi ve/veya cezalar yukarıda belirtilen oranlarda başkaca bir işleme gerek 

kalmaksızın tahakkuk eder ve buna ilişkin vergi dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenir. 

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.  

Tahakkuk eden tutarların vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi kanun yolundan 

vazgeçme hükümlerinden yararlanılmasına engel teşkil etmez. Vadesinde ödenmeyen tutarlar 

için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.  

Kanun yolunda vazgeçme müessesesine ilişkin önem arz eden diğer bir husus ise gecikme 

faizinin hesaplanması ve ödenmesidir. Bu müessese hükümlerinde yer alan ‘’kanuni süresinde 

ödeme indiriminden’’ yararlanılabilmesi için tahakkuk eden vergi ve/veya cezalar yanında 

hesaplanacak gecikme faizinin de kanuni süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nun ‘’Özel Ödeme Zamanları’’ başlıklı 112. maddesinin ikmalen, 

re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda gecikme faizinin hesaplanmasıyla ilgili bölümünde; 

 “379. madde kapsamında kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda söz konusu maddeye 

göre hesaplanacak vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili 

bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, kanun yolundan vazgeçme 

dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre 

tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.’’ 

hükmü yer almaktadır. 

 



ESLEM İSMAİL BAYER 
 

www.pelikankitabevi.com.tr 
 

SORU – 6 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre kanun yolundan vazgeçme müessesesinden 

yararlanılması halinde vergi ve/veya cezalar ne zaman tahakkuk eder? 

A. Kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin ilgili vergi dairesine verildiği tarih itibariyle 

B. Kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin ilgili yargı merciine verildiği tarih itibariyle 

C. Vergi dairesinin kanun yolundan vazgeçme dilekçesini ilgili yargı merciine tebliğ 

ettiği tarih itibariyle 

D. Yargı merciinin kanun yolundan vazgeçme dilekçesini ilgili vergi dairesine tebliğ 

ettiği tarih itibariyle 

E. Yargı mercii kararının mükelleflere tebliğ edildiği tarih itibariyle 

ÇÖZÜM 6 

Mükellef ve ceza muhatabları tarafından kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği 

tarih itibarıyla vergi ve/veya cezalar yukarıda belirtilen oranlarda başkaca bir işleme gerek 

kalmaksızın tahakkuk eder ve buna ilişkin vergi dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenir. 

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.  

CEVAP A 

SORU -7 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi kanun yolundan 

vazgeçme tarihi olarak kabul edilmektedir? 

A. Kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin ilgili yargı merciine verildiği tarih  

B. Kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin ilgili vergi dairesine verildiği tarih 

C. Mahkeme kararının vergi dairesine tebliğ edildiği tarih 

D. Yargı merciinin başvurusunu dilekçesini vergi dairesine tebliğ ettiği tarih 

E. Vergi idaresinin başvuru dilekçesini yargı merciine gönderdiği tarih 

ÇÖZÜM – 7 

Mükellef ve ceza muhatabları tarafından kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği 

tarih itibarıyla vergi ve/veya cezalar yukarıda belirtilen oranlarda başkaca bir işleme gerek 

kalmaksızın tahakkuk eder. Bu tarih aynı zamanda kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak 

kabul edilmektedir.  

CEVAP D 

SORU – 8 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre kanun yolundan vazgeçme müessesesinden 

yararlanılması halinde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren ne kadar 

süre içinde ödenir? 

A. 7 gün  

B. 15 gün 

C. 30 gün 

D. Bir ay 

E. İki ay 
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ÇÖZÜM - 8 

Mükellef ve ceza muhatabları tarafından kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği 

tarih itibarıyla vergi ve/veya cezalar yukarıda belirtilen oranlarda başkaca bir işleme gerek 

kalmaksızın tahakkuk eder ve buna ilişkin vergi dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenir. 

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.  

CEVAP D 

SORU – 9 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre kanun yolundan vazgeçme müessesesinden 

yararlanan bir mükellefin tahakkuk eden tutarları vadesinde ödememesine ilişkin 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A. Dava açılmamış olarak kabul edilmesi gerekmektedir 

B. Yargılama sürecinin kaldığı yerden devam edilmesi gerekmektedir 

C. Kanun yolundan vazgeçme başvurusunun yapılmamış olmasına karar verilir 

D. Kanun yolundan vazgeçme hükümlerinden yararlanılmasına engel teşkil etmez 

E. Kanun yolundan vazgeçme hükümlerinden yararlanmamış kabul edilir 

CEVAP - 9 

Tahakkuk eden tutarların vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi kanun yolundan 

vazgeçme hükümlerinden yararlanılmasına engel teşkil etmez. Vadesinde ödenmeyen tutarlar 

için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.  

CEVAP D 

 Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinden Yararlanılması Halinde Kanuni 

Süresinde Peşin Ödeme İndirimi 

Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden vergi ve cezaların %80’inin, 

hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bir ay içinde tamamen ödenmesi şartıyla vergi ve ceza 

tutarından %20 oranında indirim yapılır. Bu durumda, gecikme faizi verginin indirimden 

sonra kalan %80’lik kısmı üzerinden hesaplanır. Ancak, mahkeme kararında tasdik edilerek 

tahakkuk eden vergi tutarında bu indirim yapılmaz. Dolayısıyla, vergide söz konusu indirim 

ancak, kanun yolundan vazgeçme kapsamındaki kararda verginin kısmen ya da tamamen 

kaldırılan kısmı üzerinden tahakkuk eden tutardan yapılabilir. 

 Aşağıda yer alan örnek tabloda dava konusu yapılan vergi ve/veya ceza tutarları 100 TL 

olarak dikkate alınmış ve tahakkuk edecek ve indirimli ödenecek tutarlar da 100 TL 

üzerinden hesaplanmıştır.3 

Tabloda yer alan tutarlar 

100 TL üzerinden 

hesaplanmıştır. 

DAVA KABUL KARARI 

Vergi Mahkemesi ya da 

Bölge İdare Mahkemesi 

Tarafından Kaldırılma 

Kararı Verilmesi Halinde 

DAVA RED KARARI 

Vergi Mahkemesi ya da 

Bölge İdare Mahkemesi 

Tarafından Tasdik Edilmesi 

Halinde 

Dava Konusu Yapılan     

Vergi  ve/veya Cezalar 

Tahakkuk 

Tutarı 

İndirimli 

Ödeme 

Tutarı 

Tahakkuk 

Tutarı 

İndirimli 

Ödeme 

Tutarı 

                                                             
3 İnternet Adresi: https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2019-138.aspx Erişim Tarihi: 10.01.2020 

https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2019-138.aspx
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1 Vergi Aslı 60 TL 48 TL 100 TL 100 TL 

2 Vergi Ziyaı Cezası 0 TL 0 TL 75 TL 60 TL 

3 Usulsüzlük Cezaları 25 TL 20 TL 75 TL 60 TL 

4 

Bağlı olduğu vergi aslı 

dava konusu 

yapılmayan veya 359. 

maddede yazılı fiillere 

iştirak nedeniyle kesilen 

vergi ziyaı cezaları 

25 TL 20 TL 75 TL 60 TL 

SORU – 10 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre kanun yolundan vazgeçme kapsamında kanuni 

süresi içerinde peşin ödeme indiriminden yararlanılabilmesi için tahakkuk eden vergi ve 

cezaların yüzde kaçının ödenmesi gerekmektedir? 

A. 20 

B. 40 

C. 50 

D. 60 

E. 80 

ÇÖZÜM – 10 

Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden vergi ve cezaların %80’inin, 

hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bir ay içinde tamamen ödenmesi şartıyla vergi ve ceza 

tutarından %20 oranında indirim yapılır. Bu durumda, gecikme faizi verginin indirimden 

sonra kalan %80’lik kısmı üzerinden hesaplanır. Ancak, mahkeme kararında tasdik edilerek 

tahakkuk eden vergi tutarında bu indirim yapılmaz. Dolayısıyla, vergide söz konusu indirim 

ancak, kanun yolundan vazgeçme kapsamındaki kararda verginin kısmen ya da tamamen 

kaldırılan kısmı üzerinden tahakkuk eden tutardan yapılabilir. 

CEVAP E 

SORU – 11 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre kanun yolundan vazgeçme kapsamında kanuni 

süresi içerinde peşin ödeme indirim oranı yüzde kaçtır? 

A. 10 

B. 20 

C. 30 

D. 40 

E. 50 

ÇÖZÜM – 11 
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213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre kanun yolundan vazgeçme kapsamında kanuni süresi 

içerinde peşin ödeme indirim oranı yüzde 20’dir. 

CEVAP B 

SORU – 12 

I. Gelir vergisi 

II. Vergi ziyaı cezası 

III. Gecikme faizi 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun kanun yolundan vazgeçme müessesesi hükümlerine 

göre peşin ödeme indiriminden yararlanılabilmesi için yukarıdakilerden hangisinin 

kanuni süresi içerinde ödenmesi mecburidir? 

A. Yalnız I 

B. Yalnız II 

C. Yalnız III 

D. I ve II 

E. I, II, III 

ÇÖZÜM – 12 

Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden vergi ve cezaların %80’inin, 

hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bir ay içinde tamamen ödenmesi şartıyla vergi ve ceza 

tutarından %20 oranında indirim yapılır. Bu durumda, gecikme faizi verginin indirimden 

sonra kalan %80’lik kısmı üzerinden hesaplanır. Ancak, mahkeme kararında tasdik edilerek 

tahakkuk eden vergi tutarında bu indirim yapılmaz. Dolayısıyla, vergide söz konusu indirim 

ancak, kanun yolundan vazgeçme kapsamındaki kararda verginin kısmen ya da tamamen 

kaldırılan kısmı üzerinden tahakkuk eden tutardan yapılabilir. 

CEVAP E 

KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA 

Kurumlar vergisi mükellefi olan (XYZ) limited şirketi, 2019 faaliyet dönemine ilişkin 

kurumlar vergisi beyannamesini kanuni süresi içinde ilgili vergi dairesine vermemiştir. Bu 

nedenle 2020 yılında hakkında gerçekleştirilen vergi incelemesi neticesinde, vergi ziyaı, 

özel usulsüzlük ve (genel) usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren fiilleri işlediği tespit 

edilmiş ve neticesinde düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden vergi dairesi mükellef 

adına 100.000 TL kurumlar vergisi tarh etmiş ve 100.000 TL vergi ziyaı, 20.000 TL özel 

usulsüzlük cezası kesmiştir. Re’sen tarh edilen vergi ve cezalar mükellefe vergi ve/veya 

ceza ihbarnamesiyle usulüne göre 15.09.2020 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. 

Mükellef bu ihbarnameye karşı yargı yoluna başvurmayı tercih etmiş ve 20.09.2020 

tarihinde vergi mahkemesinde dava açmıştır. Yapılan yargılama sonucunda vergi 

mahkemesi tarafından istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine yani vergi ve cezanın 

tamamının tasdik edilmesi yönünde karar verilmiştir. Buna ilişkin mahkeme kararı; 

mükellefe 10.10.2020 tarihinde, vergi dairesine ise 20.10.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir.  

Mükellef, 05.11.2020 tarihinde kanun yolundan vazgeçme müessesesinden 

yararlanmaya karar vermiştir. 

Örnek uygulamaya ilişkin özet bilgi tablosu aşağıda yer almaktadır. 
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Vergi inceleme konusu ve takvim yılı 2019 yılı Kurumlar Vergisi 

Tarhiyat Türü Re’sen vergi tarhı 

Beyannamenin Kanuni Verilme Süresi 25.04.2020 

Vade Tarihi 31.04.2020 

Tarh Edilen Vergi ve Cezalar Kurumlar Vergisi: 100.000 TL 

Vergi Ziyaı Cezası: 100.000 TL 

Özel Usulsüzlük Cezası: 20.000 TL 

İhbarnamenin Tebliğ Tarihi 15.09.2020 

Dava Açma Tarihi 20.09.2020 

Dava Konusu 2019 yılı için re’sen salınan vergi ziyaı 

cezalı kurumlar vergisi ve kesilen özel 

usulsüzlük cezasının kaldırılması 

Vergi Mahkemesi Kararı İstinaf yolu açık olmak üzere davanın reddi 

Vergi mahkemesi kararının mükellefe 

tebliğ edildiği tarih 

10.10.2020 

Kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin 

dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih 

05.11.2020 

 Kanun yolundan vazgeçme kapsamında başvurunun en son hangi tarihe kadar 

yapılması gerekmektedir? 

Kanun yolundan vazgeçme müessesesine ilişkin başvuruların, mükellef veya ceza 

muhatabı için geçerli olan istinaf ve temyiz süreleri içerisinde yapılması gerekmektedir. 

Mükellefin 30 günlük istinaf süresi, kendisine yapılan tebliğden itibaren başlamaktadır. Bu 

durumda, 09.11.2020 tarihine kadar kanun yolundan vazgeçme kapsamında başvurunun vergi 

dairesine yazılı olarak yapılması gerekmektedir.  

 Kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin nereye verilmesi 

gerekmektedir? 

Kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin yargı mercilerine değil, dava konusu 

edilen vergi ve/veya ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi gerekliliğine 

dikkat edilmesi gerekmektedir.  

 Kanun yolundan vazgeçme müessesesinden yararlanılması halinde vergi ve/veya 

cezalar ne zaman tahakkuk eder? 

Mükellef (XYZ), 05.11.2020 tarihinde kanun yolundan vazgeçme kapsamında ilgili vergi 

dairesine başvurmuştur. Bu nedenle 05.11.2020 tarihi, tahakkuk tarihi olacaktır. 

Mükellef ve ceza muhatapları tarafından kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği 

tarih itibarıyla vergi ve/veya cezalar yukarıda belirtilen oranlarda başkaca bir işleme gerek 



ESLEM İSMAİL BAYER 
 

www.pelikankitabevi.com.tr 
 

kalmaksızın tahakkuk eder. Bu tarih aynı zamanda kanun yolundan vazgeçme tarihi olarak 

kabul edilmektedir.  

 Tahakkuk eden vergi ve ceza tutarlarını hesaplayınız. 

Örnek uygulamada vergi mahkemesi tarafından istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine 

yani vergi ve cezanın tamamının tasdik edilmesi yönünde karar verilmiştir. 

Mükellefin kanun yolundan vazgeçme müessesesinden yararlanması halinde;  

- Dava konusu edilen 100.000 TL kurumlar vergisi tasdik edildiği için bu tutarın 

tamamı yani 100.000 TL,  

- Dava konusu edilen bu vergiye bağlı 100.000 TL vergi ziyaı cezası tasdik edildiği 

için bu tutarın %75’i yani 75.000 TL, 

- Dava konusu edilen 20.000 TL özel usulsüzlük cezası tasdik edildiği için bu tutarın 

%75’i yani 15.000 TL, 

olmak üzere toplamda 190.000 TL (100.000 TL vergi + 75.000 TL vergi ziyaı cezası + 15.000 

TL özel usulsüzlük cezası) tahakkuk edecek, 40.000 TL tutarındaki ceza kısmı ise terkin 

edilecektir. 

 Tahakkuk eden vergi ve ceza tutarlarının son ödeme tarihi nedir? 

Mükellef, kanun yolundan vazgeçme dilekçesini 05.11.2020 tarihinde verdiğinden bu 

tarih tahakkuk tarihi olacaktır. Tahakkuk eden tutarların 1 ay içinde ödenmesi gerektiğinden 

son ödeme tarihi 05.12.2020 olacaktır. 

 Kanuni süresi içinde peşin ödeme indiriminden yararlanılması halinde 

indirilmesi  gereken tutarı hesaplayınız. 

Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden vergi ve cezaların %80’inin, 

hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bir ay içinde tamamen ödenmesi şartıyla vergi ve ceza 

tutarından %20 oranında indirim yapılır. Bu durumda, gecikme faizi verginin indirimden 

sonra kalan %80’lik kısmı üzerinden hesaplanır. Ancak, mahkeme kararında tasdik edilerek 

tahakkuk eden vergi tutarında bu indirim yapılmaz. Dolayısıyla, vergide söz konusu indirim 

ancak, kanun yolundan vazgeçme kapsamındaki kararda verginin kısmen ya da tamamen 

kaldırılan kısmı üzerinden tahakkuk eden tutardan yapılabilir. 

213 sayılı Kanunun 112. maddesine göre, Kurumlar Vergisinin normal vade tarihi olan 

31.04.2020 tarihinden kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih olan 05.11.2020 

tarihine kadar 100.000 TL tutarındaki vergi üzerinden gecikme faizi hesaplanacaktır. 

Mükellefin ödeme süresinin son günü olan 05.12.2020 tarihine kadar;  

- Tahakkuk eden vergi tutarının tamamı olan 100.000 TL’yi,  

- 100.000 TL vergi üzerinden hesaplanacak gecikme faizini ve  

- Tahakkuk eden ceza tutarının %80’i (75.000 TL + 15.000 TL * %80 = 72.000 TL) 

olan 72.000 TL’yi birlikte ödemesi durumunda tahakkuk eden ceza tutarının %20’si 

olan 90.000 TL x %20 =18.000 TL ayrıca indirilecektir.  
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DEĞERLİ KONUT VERGİSİ 

Emlak Vergisi Kanunu’nun 41. ve müteakip maddelerinde düzenlenmiştir.  

KONUSU 

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan 

bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 

belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli 

konut vergisine tabidir. 

VERGİYE AİT 

DEĞERLERİN 

TESPİTİ, İLANI ve 

KESİNLEŞMESİ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuat 

kapsamında yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda belirlenen 

ve değeri 42. maddede yer alan tutarı aşan (bu tutar dâhil) mesken 

nitelikli taşınmazlar, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilir ve 

ilgilisine ayrıca tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci 

günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz 

edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşir.  

Süresinde yapılan itirazlar, on beş gün içinde değerlendirilerek 

sonuçlandırılır ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ 

edilir. Bu değer, değerli konut vergisi uygulamasında Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul 

edilir. 

Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünce belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, 
bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır. 

Bina vergi değeri, Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine 

göre belirlenen vergi değeridir. 

VERGİYİ 

DOĞURAN OLAY 

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri veya Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk 

lirası ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlara sahip olunması 

ve intifa hakkı tesis edilmesi ya da malik gibi tasarruf edilmesidir. 

MÜKELLEFİ 

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri veya Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk 

lirası ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazların maliki varsa 

intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf 

edenlerdir. 

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik 

olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette 

malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. 

MATRAHI 
Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır. 

ORANI 

Mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5.000.000 

TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar    

Binde 3 

Mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 7.500.001 

TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar        

Binde 6 

Mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 

10.000.001 TL’yi aşanlar  

Binde 10 
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Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında 

mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır. 

MUAFLIKLAR 

(İSTİSNALAR) 

Aşağıda yazılı mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut 

vergisinden muaftır (istisnadır); 

a) Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve 

üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken 

nitelikli taşınmazlar. 

b) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan 

kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını 

doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını 

belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik 

kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu 

mesken nitelikli taşınmazlar, 

c) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak 

kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus 

mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak 

şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, 

milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken 

nitelikli taşınmazlar. 

ç) Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı 

bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni 

inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde 

sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken 

nitelikli taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya 

sair surette kullanılması hâlleri hariç). 

VERGİLENDİRME 

DÖNEMİ, BEYANI 

ve ÖDEME 

Mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi 

değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer, 

buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki 

Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken 

nitelikli taşınmazın değerinin ilgili maddede belirtilen tutarı aştığı (bu 

tutar dâhil) yılı takip eden yılın şubat ayının 20. günü sonuna 

kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi dairesince 

yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur. Müteakip yıllar için mükellef 

tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilir ve vergi ilgili 

vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur. 

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili 

yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte 

ödenir. 

Yıl içerisinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun 

meydana gelmesi hâlinde, mükellef tarafından takip eden yılın 

beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine beyanname 

verilir. 

BEYANI 

Bu kanunda geçen "Vergi dairesi" tabiri, belediyeleri ifade 

etmez. Tahsil edilen değerli konut vergisi, genel bütçe geliri olarak 

kaydedilir ve  mahalli idarelere verilecek payların hesabında dikkate 

alınmaz. 
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ÖZELLİKLERİ 
Değerli Konut Vergisi; dolaysız, subjektif, ad volerem ve nispi 

bir vergidir. 

SORU – 1 

Aşağıdakilerden hangisi Değerli Konut Vergisinin özelliklerinden biri değildir? 

A. Subjektif vergidir 

B. Ad volerem vergidir 

C. Dolaysız vergidir 

D. Servet üzerinden alınan bir vergidir 

E. Tek oranlı vergi tarifesine sahiptir 

ÇÖZÜM – 1 

Değerli Konut Vergisi; yansıtılma ölçütüne göre vergi yükü kanuni mükellefi tarafından 

yansıtılamadığından dolaysız vergi, artan oranlı vergi tarifesine sahip olduğundan subjektif 

vergi, vergi matrahı parasal bir değeri olan unsurlar üzerinden hesaplandığından ise ad 

volerem vergi niteliğindedir.  

Değerli Konut Vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri veya Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan 

mesken nitelikli taşınmazların vergilendirilmesine yöneliktir ve Emlak Vergisi Kanunu’nun 

41. ve müteakip maddelerinde düzenlenmiştir. Bu nedenle servet üzerinden alınan bir 

vergidir. 

Türk vergi sisteminde artan oranlı vergi tarifesine sahip olan vergiler; Gelir Vergisi, Veraset 

ve İntikal Vergisi ve Değerli Konut Vergisidir. 

  CEVAP E 

SORU – 2 

I. Türkiye sınırları içinde bulunma 

II. Bina, arsa ve arazi niteliğinde olma 

III. Değerinin kanunda belirlenen tutarı aşması 

Yukarıdakilerden hangisi bir taşınmazın Değerli Konutlar Vergisine tabi olabilmesi için 

gerekli olan şartlardan değildir? 

A. Yalnız I 

B. Yalnız II 

C. Yalnız III 

D. I ve II 

E. II ve III 

ÇÖZÜM – 2 

Değerli Konut Vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri veya Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan 

mesken nitelikli taşınmazların vergilendirilmesine yöneliktir. 
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Kanun maddesinden de açıkça anlaşılacağı üzere bir taşınmazın Değerli Konut Vergisi’ne tabi 

olabilmesi için aşağıdaki şartlara sahip olması gerekmektedir. 

1. Türkiye sınırları içinde bulunma, 

2. Bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 

5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olma, 

3. Mesken nitelikli taşınmaz (bina) olma. 

Neticesinde dikkat edileceği üzere arsa ve araziler Değerli Konutlar Vergisi’nin konusuna 

girmemektedir. 

CEVAP B 

SORU – 3 

Aşağıdakilerden hangisi Değerli Konut Vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazın  

değerini tespit etmeye yetkili kılınmıştır? 

A. İller Bankası 

B. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

D. Türkiye Emlak Katılım Bankası  

E. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

ÇÖZÜM – 3 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında yapılan veya yaptırılan 

değerleme sonucunda belirlenen ve değeri 42. maddede yer alan tutarı aşan (bu tutar dâhil) 

mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilir ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilir. Tebliğ 

tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 

itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşir.  

Süresinde yapılan itirazlar, on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve kesinleşen 

değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilir. Bu değer, değerli konut vergisi 

uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul 

edilir. 

Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen bir değerin 

bulunmaması durumunda, bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır. 

Bina vergi değeri, Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre belirlenen vergi değeridir. 

CEVAP C 

SORU – 4 

I. Mülkiyet hakkına sahip olunması 

II. İntifa hakkı tesisi 

III. Malik gibi tasarruf etme 

Yukarıdakilerden hangisi Değerli Konut Vergisi açısından vergiyi doğuran olaylardır? 

A. Yalnız I 

https://altyapi.csb.gov.tr/
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B. Yalnız II 

C. I ve II 

D. II ve III 

E. I, II, III 

ÇÖZÜM - 4  

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan mesken nitelikli 

taşınmazlara sahip olunması ve intifa hakkı tesis edilmesi ya da malik gibi tasarruf 

edilmesidir. 

CEVAP E 

SORU – 5 

Aşağıdakilerden hangisi Değerli Konut Vergisi kapsamında mükellef değildir? 

A. Kiracılık hakkına sahip olan gerçek kişiler 

B. Mülkiyet hakkına sahip olan gerçek kişiler 

C. İntifa hakkına sahip olan gerçek kişiler 

D. İntifa hakkına sahip olan tüzel kişiler 

E. Malik gibi tasarrufta bulunan gerçek kişiler 

ÇÖZÜM – 5 

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan mesken nitelikli 

taşınmazların maliki varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf 

edenlerdir. 

Değerli Konut Vergisinin mükellefi gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişilerde olabilir. 

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında 

mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. 

Kiracılık hakkına sahip olunması Değerli Konut Vergisi kapsamında vergiyi doğuran olay 

olarak kabul edilemez. 

CEVAP A 

SORU – 6 

Türkiye sınırları içinde bulunan ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 

5.500.000 Türk lirası olan mesken nitelikli taşınmazın sahibi olan (S), yakın akrabası (İ)’ye 

intifa hakkı tanımıştır. 

Örnek olaya göre Değerli Konut Vergisi mükellefine ilişkin aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A. Sadece (S) mükelleftir 

B. Sadece (İ) mükelleftir 

C. Hem (S) hem de (İ) mükelleftir 
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D. (S) kanuni, (İ) fiili mükelleftir 

E. (İ) kanuni, (S) kanuni mükelleftir 

ÇÖZÜM – 6 

İntifa hakkı, mülkiyet hakkından sonra hak sahibine en geniş yetkileri veren ayni haktır. 

Mülkiyet hakkı sahibine kullanma, yararlanma ve tasarrufta hakkı verirken, intifa hakkı sahibi 

kullanma ve yararlanma hakkına sahiptir. 

Değerli Konut Vergisinin konusunu teşkil eden mesken nitelikli taşınmazın maliki yanında 

intifa hakkı sahibi de varsa söz konusu verginin mükellefi intifa hakkı sahibidir. 

CEVAP B 

SORU – 7 

Değerli Konut Vergisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A. Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında 

mükelleftirler 

B. Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 

belirlenen değerden yüksek olanıdır 

C. Dilim usulü artan oranlı bir vergi tarifisine sahiptir 

D. Taşınmazın bulunduğu yerdeki belediye tarafından tarh edilir 

E. Beyanname usulüyle tarh edilir 

ÇÖZÜM – 7 

Emlak Vergisi, bina, arsa ve arazi sahiplerinin taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye 

emlak vergisi bildirimi vermesiyle (bildirim usulüyle) tarh ve tahakkuk edilen bir vergidir. 

Değerli Konut Vergisi ise mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi 

Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 

ilgili maddede belirtilen tutarı aştığı (bu tutar dâhil) yılı takip eden yılın şubat ayının 20. 

günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık 

olarak tarh ve tahakkuk olunur. Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık 

olarak beyanname verilir ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur. 

Bu kanunda geçen "Vergi dairesi" tabiri, belediyeleri ifade etmez. Tahsil edilen değerli konut 

vergisi, genel bütçe geliri olarak kaydedilir ve  mahalli idarelere verilecek payların hesabında 

dikkate alınmaz. 

Gelir Vergisi sınıf usulü artan oranlı vergi tarifesine sahipken, Değerli Konut Vergisi dilim 

usulü artan oranlı vergi tarifesine sahiptir. Bu durum söz konusu vergiye getirilen eleştirilen 

en önemli sebeplerinden biridir. 

CEVAP D 

SORU – 8 

Değerli Konut Vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza elbirliği mülkiyetle sahip 

olunması halinde maliklerin vergi borcundan sorumluluğuna ilişkin aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A. Payları oranında sorumludurlar 
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B. Müştereken sorumludurlar 

C. Müteselsilen sorumludurlar 

D. En düşük paya sahip olan ortak vergi borcunun tamamından sorumludur 

E. En yüksek paya sahip olan ortak vergi borcunun tamamından sorumludur 

ÇÖZÜM – 8 

Kanun ya da kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara 

birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların 

belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.  

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında 

mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar. 

Müteselsilen sorumlulukta, vergi idaresi vergi alacağının bir kısmını veya tamamını 

sorumlulardan her birinden ayrı ayrı talep etme yetkisine sahiptir. Sorumlu olanlardan birinin 

borcu ödemesi durumunda diğer borçlularda bu oranda borcundan kurtulmaktadır.  

CEVAP C 

SORU – 9 

Değerli Konutlar Vergisi dilim usulü artan oranlı vergi tarifesine sahiptir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Değerli Konut Vergisine uygulanan oranlardır? 

A. Binde 1 – Binde 3 – Binde 5 

B. Binde 2 – Binde 4 – Binde 6 

C. Binde 2 – Binde 4 – Binde 8 

D. Binde 3 – Binde 5 – Binde 7 

E. Binde 3 – Binde 6 – Binde 10 

ÇÖZÜM – 9 

Değerli Konutlar Vergisi dilim usulü artan oranlı vergi tarifesine sahiptir.  

Mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5.000.000 TL 

ile 7.500.000 TL arasında olanlar    
Binde 3 

Mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 7.500.001 TL 

ile 10.000.000 TL arasında olanlar        
Binde 6 

Mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 10.000.001 

TL’yi aşanlar  
Binde 10 

CEVAP E 

SORU – 10 

Değerli Konut Vergisinin beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 

A Vergilendirme dönemini takip eden yılın 

şubat ayının 20. günü 

İlgili yılın şubat ve ağustos aylarının 

sonuna kadar iki eşit taksitte 
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B Vergilendirme dönemini takip eden yılın 

şubat ayının 20. günü 

İlgili yılın mart ve ağustos aylarının 

sonuna kadar iki eşit taksitte 

C Vergilendirme dönemini takip eden yılın 

şubat ayının 20. günü 

İlgili yılın mart ve eylül aylarının 

sonuna kadar iki eşit taksitte 

D Vergilendirme dönemini takip eden yılın 

şubat ayının 24. günü 

İlgili yılın şubat ve ağustos aylarının 

sonuna kadar iki eşit taksitte 

E Vergilendirme dönemini takip eden yılın 

şubat ayının 24. günü 

İlgili yılın mart ve ağustos aylarının 

sonuna kadar iki eşit taksitte 

ÇÖZÜM – 10 

Mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğünce belirlenen değer, buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın 

bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli 

taşınmazın değerinin ilgili maddede belirtilen tutarı aştığı (bu tutar dâhil) yılı takip eden yılın 

şubat ayının 20. günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi 

dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur. Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı 

şekilde yıllık olarak beyanname verilir ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur. 

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos 

aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir. 

Yıl içerisinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi hâlinde, 

mükellef tarafından takip eden yılın beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine 

beyanname verilir. 

CEVAP A 
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DİJİTAL HİZMET VERGİSİ   

KONUSU 

Dijital ortam, fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi 

faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü ortamı ifade eder. 

(1) Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, 

dijital hizmet vergisine tabidir: 

a) Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, 

b) Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar 

programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi 

uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu 

içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına 

veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda 

kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler, 

c) Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital 

ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri. (kullanıcılar arasında 

bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının 

kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil) 

(2) Birinci fıkrada sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda 

dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık 

hizmetlerinden elde edilen hasılat da dijital hizmet vergisine 

tabidir. 

 Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağında, 

ilgili verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin verilen bazı 

örnekler aşağıda yer almaktadır. 

Örnek 1: (A) işletmesi tarafından işletilen arama motoru 

sayfasında, kullanıcılar tarafından otelcilikle ilgili anahtar kelimelerin 

aratılması durumunda, (B) otelinin internet sitesi bağlantısının, sonuç 

sıralamasında en üst sırada gösterilmesi karşılığında (A) işletmesinin 

(B) otelinden elde ettiği hasılat dijital hizmet vergisine tabidir.  

Örnek 2: Kullanıcıların video ve fotoğraf paylaşımı 

yapabildikleri (C) işletmesi tarafından işletilen dijital ortamda, (D) 

işletmesine ilişkin ürün tanıtım videosunun kullanıcılarca paylaşılan 

videoların diğer kullanıcılar tarafından izlenmesi öncesinde, sırasında 

veya sonrasında gösterilmesi karşılığında elde edilen hasılat dijital 

hizmet vergisine tabidir.  

Örnek 3: Dijital ortamda çevrim içi oyun hizmeti sunan (E) 

işletmesinin, oyunlarının oynandığı sırada, uygulama içinde (F) 

işletmesinin ürünlerinin reklamının yapılması karşılığında izlenme 

başına (F) işletmesinden elde ettiği hasılat dijital hizmet vergisine 

tabidir. 

Örnek 4: (B) işletmesi tarafından kullanıcılarına dijital ortam 

üzerinden abonelikle ya da izlendiği kadar ödeme yapılması usulüyle 

çevrim içi video, film, dizi gibi içeriklerin izlenmesine veya 

elektronik cihaza kaydedilmesine yönelik verilen hizmetten, (C) 

işletmesi tarafından sanal mağazasında antivirüs programı satışından, 
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(D) işletmesi tarafından dijital ortamda çevrim içi oynatılan oyunun 

ilave özelliklerine erişim hakkı için kullanıcılara oyun içinde yapılan 

sanal para satışından elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine 

tabidir. 

Örnek 5: Kullanıcıların üçüncü kişilere araç satışlarını 

kolaylaştırmak amacıyla dijital ortam sağlayan (A) işletmesi 

tarafından bu hizmetin sunumundan elde edilen hasılat veya sanal 

mağazası üzerinden, firmaların ürünlerinin satışına aracılık eden (B) 

işletmesi tarafından bu hizmetin sunumundan elde edilen hasılat 

dijital hizmet vergisinin konusuna girer. 

VERGİYİ 

DOĞURAN OLAY 

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu’nda yazılı hizmetlerin sunulması ile 

kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların 

sağlanması ve işletilmesidir. 

MÜKELLEFİ ve 

VERGİ 

SORUMLUSU 

Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. 

Dijital hizmet sağlayıcısının Türkiye`de gelir veya kurumlar vergisi 

yönünden mükellef olup olmamasının, dijital hizmet vergisi 

mükellefiyetine etkisi yoktur. 

Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni ve iş 

merkezlerinin bulunmaması hâlleri ile gerekli görülen diğer hâllerde 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması 

amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye 

aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. 

MUAFİYET 

İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, verginin konusuna 

dahil olan yazılı hizmetlere ilişkin, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 

milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 

milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından 

az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır.  

MATRAHI 

Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde 

verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır.  

Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim 

yapılmaz. Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen 

belgelerde ayrıca gösterilmez. 

ORANI 

Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir. Cumhurbaşkanı, üçüncü 

fıkrada belirtilen oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte 

%1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir. 

Dijital hizmet vergisi, matraha oranın uygulanması suretiyle 

hesaplanır.  

VERGİLENDİRME 

DÖNEMİ 

Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer 

aylık dönemleridir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet 

türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık 

vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit 

etmeye yetkilidir. 

BEYANI 

Dijital hizmet vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur. 

Kanunda yazılı sorumluluk hallerinde, bu beyan vergi kesintisi 

yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır. 
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Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital 

hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden 

ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.  Bir 

vergilendirme dönemine ait dijital hizmet vergisi, beyanname verme 

süresi içinde ödenir. 

Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, 

bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi 

kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir. 

TARH YERİ 

Dijital hizmet vergisi, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan 

hizmet sağlayıcıları için bu vergi bakımından bağlı bulundukları vergi 

dairesince, bulunmayanlar bakımından Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca belirlenecek vergi dairesince tarh olunur. 

VERGİ 

GÜVENLİĞİ 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilere ilişkin 

beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine 

getirmeyen bu Kanun kapsamındaki dijital hizmet sağlayıcılarına 

veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine, bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi için dijital hizmet vergisini tarha yetkili vergi dairesi 

tarafından internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi 

ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler kullanılarak 213 sayılı 

Kanunda sayılan tebligat yöntemleri, elektronik posta veya diğer tüm 

iletişim araçları ile ihtarda bulunulabilir ve bu durum Gelir İdaresi 

Başkanlığının internet sitesinde ilan edilir. 

İlandan itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi hâlinde, dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları 

hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar 

engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verilir ve bu 

karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumuna gönderilir. Engelleme kararlarının gereği 

bildirimden itibaren yirmi dört saat içinde erişim sağlayıcıları 

tarafından yerine getirilir. 

ÖZELLİKLERİ 
Dijital Hizmet Vergisi; dolaylı, objektif, ad volerem ve nispi bir 

vergidir. 

SORU – 1 

Aşağıdakilerden hangisi Dijital Hizmet Vergisinin özelliklerinden biri değildir? 

A. Objektif vergidir 

B. Ad volerem vergidir 

C. Dolaylı vergidir 

D. Gelir üzerinden alınan bir vergidir 

E. Tek oranlı vergi tarifesine sahiptir 

ÇÖZÜM – 1 

Dijital Hizmet Vergisi; yansıtılma ölçütüne göre vergi yükü kanuni mükellefi tarafından 

yansıtılabildiğinden dolaylı vergi, mali güç ölçütüne göre kişilerin mali güçlerini takip 
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etmediğinden objektif vergi, vergi matrahı parasal bir değeri olan unsurlar üzerinden 

hesaplandığından ise ad volerem vergi niteliğindedir.  

Dijital Hizmet Vergisinin kanuni oranı % 7,5’tir. Bu nedenle de tek oranlı vergi tarifesine 

sahiptir. 

Dijital Hizmet Vergisi, gelir ve servet üzerinden değil, harcamalar (gider) üzerinden alınan bir 

vergidir. 

CEVAP D 

SORU – 2 

Aşağıdakilerden hangisi Dijital Hizmet Vergisinin konusuna dâhil değildir? 

A. Sinema filmi, dizi, video, resim, fotoğraf, grafik, makale, dergi, gazete gibi görüntü, 

ses ve metin dosyası içeriklerinin dijital ortamda satışından elde edilen hasılat 

B. Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden elde edilen hasılat 

C. Her türlü dijital oyunların yalnızca CD, DVD, harici bellek gibi elektronik kayıt 

araçları vasıtasıyla ve fiziki teslim suretiyle satışından elde edilen hasılat 

D. Çevrim içi oyunlarda oyuncuya belirli bir bedel karşılığında oyunla ilgili uygulama 

veya paketlerin dijital ortamda satışından elde edilen hasılat 

E. Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve 

işletilmesi hizmetleri 

CEVAP – 2 

Dijital ortam, fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği 

her türlü ortamı ifade eder. 

Dijital hizmet sağlayıcıları ise Kanunun konusuna dahil olan yazılı hizmetleri sunanları ifade 

eder. 

Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, sesli, görsel veya dijital herhangi 

bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar 

ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, 

izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda 

kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet 

vergisine tabidir. Ancak her türlü dijital oyunların yalnızca CD, DVD, harici bellek gibi 

elektronik kayıt araçları vasıtasıyla ve fiziki teslim suretiyle satışından elde edilen hasılat, 

dijital ortamda satış neticesinde elde edilmediğinden Dijital Hizmet Vergisine tabi değildir.  

CEVAP C 

SORU – 3 

I. Dijital hizmet sağlayıcısının Türkiye`de gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellef 

olup olmamasının, dijital hizmet vergisi mükellefiyetine etkisi yoktur 

II. Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır 

III. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye 

tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden 

sorumlu tutabilir 
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Dijital Hizmet Vergisi mükellef ve vergi sorumluluğuna ilişkin yukarıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A. Yalnız I 

B. Yalnız II 

C. Yalnız III 

D. I ve II 

E. I, II, III 

ÇÖZÜM – 3 

Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. 

Dijital hizmet sağlayıcısının Türkiye`de gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellef olup 

olmamasının, dijital hizmet vergisi mükellefiyetine etkisi yoktur. 

Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması 

hâlleri ile gerekli görülen diğer hâllerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet 

altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık 

edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. 

CEVAP E 

SORU – 4 

Dijital Hizmet Vergisine ilişkin aşağıda yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A. Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez 

B. Dijital hizmet vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur 

C. Dijital Hizmet Vergisinin kanuni oranı % 10’dur 

D. Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmaz 

E. Dijital hizmet vergisi, matraha oranın uygulanması suretiyle hesaplanır 

ÇÖZÜM – 4 

Kurum sınavlarına hazırlık kapsamında Dijital Hizmet Vergisinin kanuni oranının ve aynı 

zamanda beyanname verme ve ödeme sürelerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Dijital 

hizmet vergisi oranı %7,5’tir. Cumhurbaşkanı, üçüncü fıkrada belirtilen oranı, hizmet türleri 

itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte %1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir. 

CEVAP C 

SORU – 5 

Dijital Hizmet Vergisinin vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer 

aylık dönemleridir. Buna göre her bir vergilendirme dönemine ait Dijital Hizmet 

Vergisinin beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdakilerden hangisidir? 

 BEYANNAME VERME 

SÜRESİ 

ÖDEME SÜRESİ 

A Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi dürdüncü günü 

Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi dürdüncü günü 

B Vergilendirme dönemini takip Vergilendirme dönemini takip 
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eden ayın yirmi dürdüncü günü eden ayın yirmi altıncı günü 

C Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi altıncı günü 

Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi altıncı günü 

D Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi altıncı günü 

Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın son günü 

E Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın son günü 

Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın son günü 

ÇÖZÜM – 5 

Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. 

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine 

göre birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye 

yetkilidir. 

Dijital hizmet vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur. Kanunda yazılı sorumluluk 

hallerinde, bu beyan vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır. 

Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi 

beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi 

dairesine vermekle yükümlüdürler.  Bir vergilendirme dönemine ait dijital hizmet vergisi, 

beyanname verme süresi içinde ödenir. 

CEVAP E 
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KONAKLAMA 

VERGİSİ 



ESLEM İSMAİL BAYER 
 

www.pelikankitabevi.com.tr 
 

KONAKLAMA VERGİSİ 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 34. maddesinde düzenlenmiştir.   

KONUSU 

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, 

dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme 

hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi 

bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, 

eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların 

kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; 

sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde 

sunulması, vergilendirmeye etki etmez. 

VERGİYİ 

DOĞURAN OLAY 

Vergiyi doğuran olay, yukarıda belirtilen hizmetlerin sunulması ile 

meydana gelir. 

MÜKELLEFİ 
Konaklama vergisinin mükellefi yukarıda belirtilen hizmetleri 

sunanlardır. 

MATRAHI 

Verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi 

hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için 

borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil 

edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır. 

ORANI 

Konaklama vergisinin oranı % 2’dir.. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir 

katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde 

farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. (Konaklama 

Vergisi 31/12/2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanacaktır.) 

İSTİSNALARI 

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:  

a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen 

hizmetler.  

b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki 

diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik 

haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi 

muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen 

hizmetler. 

VERGİLENDİRME 

DÖNEMİ 

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen 

takvim yılının birer aylık dönemleridir. 

BEYANI 

Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme 

dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma 

değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer 

vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi 

dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir. 

ÖZELLİKLERİ 
Konaklama vergisi; dolaylı, objektif, ad volerem ve nispi bir vergidir. 

Konaklama vergisi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez. 

SORU – 1 

Aşağıdakilerden hangisi Konaklama Vergisinin özelliklerinden biri değildir? 

A. Dolaylı vergidir 

B. Objektif vergidir 

C. Ad volerem vergidir 

D. Tek oranlı vergi tarifesine sahiptir 
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E. Servet üzerinden alınan bir vergidir 

ÇÖZÜM – 1 

Konaklama Vergisi; yansıtılma ölçütüne göre vergi yükü kanuni mükellefi tarafından 

yansıtılabildiğinden dolaylı vergi, mali güç ölçütüne göre kişilerin mali güçlerini takip 

etmediğinden objektif vergi, vergi matrahı parasal bir değeri olan unsurlar üzerinden 

hesaplandığından ad volerem vergi niteliğindedir.  

Konaklama vergisinin kanuni oranı % 2’dir. Bu nedenle de tek oranlı vergi tarifesine 

sahiptir. 

Konaklama vergisinin konusu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, 

kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu 

hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm 

hizmetlerdir. Bu nedenle servet üzerinden değil, harcamalar (gider) üzerinden alınan bir 

vergidir. 

CEVAP E 

SORU – 2 

Aşağıdaki vergilerden hangisi 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda 

düzenlenmemiştir? 

A. Konaklama Vergisi  

B. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

C. Özel İletişim Vergisi 

D. Özel Tüketim Vergisi 

E. Şans Oyunları Vergisi 

ÇÖZÜM – 2 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda; 

1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, 

2. Konaklama Vergisi, 

3. Özel İletişim Vergisi ve  

4. Şans Oyunları Vergisi olmak üzere dört vergi düzenlenmiştir. 

CEVAP D 

SORU – 3 

I. Geceleme hizmeti 

II. Eğlence hizmeti  

III. Havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmeti 

Konaklama tesislerinden verilen yukarıdaki hizmetlerden hangisi konaklama vergisinin 

konusuna girmektedir? 

A. Yalnız I 

B. Yalnız II 
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C. Yalnız III 

D. I ve II 

E. I, II, III 

ÇÖZÜM – 3 

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi 

konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle 

konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence 

hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine 

tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin 

bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez. 

Yukarıda yer alan hükümden de anlaşılacağı üzere yeme, içme, aktitivite, eğlence hizmetleri 

gibi diğer hizmetlerin konaklama vergisine tabi olabilmesi için konaklama tesislerinde 

geceleme hizmeti ile birlikte satılmak suretiyle sunulması gerekmektedir. 

CEVAP E 

SORU – 4  

Aşağıdaki hizmetlerden hangisi konaklama vergisinden istisnadır? 

A. Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen geceleme hizmetleri 

B. Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğretmenlere verilen geceleme 

hizmetleri 

C. Öğretmenevlerinde öğrencilere verilen geceleme hizmetleri 

D. Öğretmenevlerinde öğretmenlere verilen geceleme hizmetleri 

E. Öğretmenevlerinde memurlara verilen geceleme hizmetleri 

CEVAP – 4 

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:  

a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.  

b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, 

konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar 

gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.  

  CEVAP A 

SORU – 5 

Konaklama Vergisi Kanunu’na göre vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim 

yılının birer aylık dönemleridir. Buna göre her bir vergilendirme dönemine ait 

Konaklama Vergisinin beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdakilerden hangisidir? 

 BEYANNAME VERME 

SÜRESİ 

ÖDEME SÜRESİ 

A Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi dürdüncü günü 

Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi dürdüncü günü 
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B Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi dürdüncü günü 

Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi altıncı günü 

C Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi altıncı günü 

Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi altıncı günü 

D Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın yirmi altıncı günü 

Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın son günü 

E Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın son günü 

Vergilendirme dönemini takip 

eden ayın son günü 

ÇÖZÜM – 5 

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık 

dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini 

takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan 

vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer 

vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir. 

CEVAP C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


