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Türk	Vergi	Hukukunda	Pişmanlık	ve	Islah	Müessesesi	
 
 
İmdat TÜRKAY 
   
 
Özet: Türk Vergi Hukukunda 1950 yılından buyana var olan ve mükelleflere tanınan özel 
haklardan bir olan pişmanlık ve ıslah uygulaması, hem Vergi İdaresine hem de mükelleflere 
süresinde beyan edilmeyen vergilerin beyanı ve ödemesi konusunda kolaylık sağlayan bir 
sistemdir. Mükellefler, kanuni süresinde beyan etmedikleri beyannamelerini süresinden sonra 
vermeleri ve ödenecek verginin çıkması durumunda, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi de ödemek 
durumunda kalmaktadırlar. Mükelleflerin bu yaptırımlardan kurtulmasının yolu ise süresinde 
vermedikleri beyannamelerini pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanarak beyan etmeleridir. 
Pişmanlık ve ıslah hükümleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371. maddesinde düzenlenmiş 
olup, buna göre; beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı 
hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere belli kayıt ve 
şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemekte, ancak mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş 
bulunan vergilerin, gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 
15 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Mükellefleri önemli bir yükümlülükten kurtaran pişmanlık 
ve ıslah sistemi, temelinde vergi ziyaı yatan ve Vergi İdaresinin bilgisine girmemiş bir olayın 
kendiliğinden ilgili makamlara haber verilmesi üzerine kurgulanmış bir müessesedir. 
 
Anahtar kelimeler: Pişmanlık ve ıslah, pişmanlık dilekçesi, pişmanlıkla beyan, süresinden sonra 
beyan, vergi ziyaı cezası, pişmanlık zammı, usulsüzlük cezası, pişmanlık ihlali.  
 
1. Giriş 
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371. maddesinde düzenlenen pişmanlık ve ıslah müessesesi; 
temelinde vergi ziyaı yatan ve vergi dairesinin bilgisi dahilinde olmayan bir olayın kendiliğinden 
dilekçe ile ilgili makamlara haber verilmesi üzerine uygulanmaktadır. Emlak vergisi hariç olmak 
üzere, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren yasaya aykırı hareketlerini ilgili 
makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere, belli kayıt ve şartlarda vergi ziyaı 
cezası kesilmemektedir. Benzer şekilde kaçakçılık suçlarından birini işlemek suretiyle neden 
oldukları vergi ziyaı için pişmanlık talebiyle beyanname veren ve belirlenen şartları taşıyan 
mükellefler hakkında da bu suçlardan dolayı suç duyurusunda bulunulmamakta ve adlarına vergi 
ziyaı cezası kesilmemektedir. Uygulamada mükellefler genellikle, kanuni süresinde vermedikleri 
beyannamelerini pişmanlık ve ıslah hükümleri çerçevesinde dilekçe ekinde beyan etmekte ve 15 
gün içinde de vergi ve pişmanlık zammını ödemek suretiyle, vergi ziyaı cezasından 
kurtulmaktadırlar.  

Bu çalışmada, mükelleflere süresinde beyan edilmeyen vergilerin beyanı konusunda kesilmesi 
gereken vergi ziyaı cezasını kaldırmak suretiyle büyük bir kolaylık sağlayan pişmanlık ve ıslah 
uygulamasının idari ve hukuki sonuçları ile şartların ihlali durumunda yapılacak vergisel işlemler 
hakkında açıklamalar yapılacaktır. 

2. Pişmanlık ve Islah Uygulamasına İlişkin Alan Yasal Düzenleme 
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Beyan esasına dayanan Türk Vergi Sistemine göre, beyanname verilmesi gereken vergilerin beyan 
ve ödeme süreleri kendi özel kanunlarında belirtilmiştir. Beyannamelerin süresinden sonra 
verilmesi durumunda; ödeme süreleri, kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezası ile geç beyanda bulunmanın yaptırımı olan gecikme faizi gibi esaslar ise usul Kanunu olan 
VUK’da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Aynı Kanunda süresinden sonra verilen beyannamelerin 
belli şartlar ve sürede pişmanlık zammı ile ödenmesi durumunda ise mükelleflere vergi ziyaı cezası 
kesilmeden beyanname verme imkanı verilmiştir.  
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve Islah” başlıklı 371. maddesinde; “Beyana 
dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine 
iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile 
haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez. 
1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir 
makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus 
hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması 
şarttır.). 

2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi 
incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel 
(Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara 
geçirilmiş olması. 

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği 
tarihten başlayarak onbeş gün içinde tevdi olunması. 

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden 
başlayarak onbeş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi. 

5. Mükellefçe haber verilen 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 birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi. 

Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. Madde 
hükmüne göre; beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen 
mükellefler ile bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin, kanuna aykırı hareketlerini ilgili 
makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında belli şartlarla vergi ziyaı 
cezası kesilmemektedir. Yani, vergi ziyaı suçunu işleyen ve bunların işlenişine iştirak eden kişinin 
bu sistemle kurtulmuş olduğu yaptırım vergi ziyaı cezası olmaktadır. Gerçi tahakkuk eden vergi 
ve pişmanlık zammının da belli bir vadede ödenmesi gerekmektedir. Ancak, iştirak suçunu işleyen 
birinin beyanname vermesi ve vergi aslından ve pişmanlık zammından sorumlu olması söz konusu 
değildir. İştirak suçunu işleyenlerin sadece pişmanlık dilekçesini vermesi yeterli bulunmaktadır.  

3. Pişmanlık ve Islah Müessesesinin Hukuki Durumu 
Pişmanlık; Farsça kökenli bir sıfattır ve yapılan bir işin veya davranışın olumsuz sonuçlarını 
görerek duyulan üzüntüdür. Aynı zamanda, yaptığı işin veya davranışın olumsuz sonuçlarından 
duyulan üzüntünün etkisiyle, konusu suç olan veya olmayan eylemin ifade edilmesidir. Bir başka 
deyişle, sonucu üzüntü yaratan eylemin açığa vurulması veya itiraf edilmesi halidir ki, buna da 
pişman olma veya pişmanlık denir. Pişmanlıkta, konusu suç olan veya olmayan; ancak yapılmış 
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olması herhangi bir nedenle üzüntü yaratan eylemin bir dışavurumu söz konusudur. Durum böyle 
olunca, pişmanlık yapısı itibariyle başkalarının bilmediği ya da gizli tutulmuş, ancak sonuçları 
yapan kişiyi içsel olarak rahatsız etmiş bir eyleme işaret eder.1 

Beyana dayanan bir vergi sisteminin olduğu ülkemizde, 1950 yılından bu yana VUK’da yer alan 
“pişmanlık ve ıslah” müessesesiyle idare ile mükellef arasında doğabilecek uyuşmazlıkların idari 
aşamada çözümlenmesi öngörülmüştür. Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren, 
Kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere, 
belli koşulları yerine getirmeleri kaydıyla vergi ziyaı cezası kesilmez, kaçakçılık cezasına 
hükmolunmaz. Pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında 
kaçakçılık suçları ve cezaları uygulanmaz. 

Pişmanlık ve ıslah, beyana dayalı vergilerde mükellefe durumunu düzeltme olanağı tanımaktadır.  
Pişmanlığın bir “faal nedamet” (etkin pişmanlık) durumu olarak nitelendirilmesi mümkün 
bulunmaktadır.2 Pişmanlık kurumunun amacı, mükellefleri Kanunun sert hükümleri karşısında güç 
ve yardımsız bir durumda bırakmamak, belirli bir hoşgörü ile hareket ederek mükellefi idareye 
yaklaştırmak, vergiye karşı direnci kırmak ve vergi duygusunun yerleşmesi ve kökleşmesini 
sağlamaktır. Burada mükellefin sübjektif durumu, iyi niyeti göz önünde tutulmakta, pişmanlık 
duymuş olması ceza uygulanmamasına etken olmaktadır.  

Pişmanlık ve ıslah, cezayı hafifletici bir sebep olarak değil, ortadan kaldıran bir kurum olarak 
kabul edilmektedir. Başka bir deyişle, pişmanlık ve ıslah durumunda, suçun varlığı devam 
etmesine rağmen kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda yükümlü veya 
sorumluya ceza kesilmez. Pişmanlık ve ıslah, suçu ortadan kaldıran bir sebep olsaydı, pişmanlık 
dilekçesini verince suç ortadan kalkacak, diğer şartları yerine getirmeyen yükümlü veya 
sorumlulara cezalı tarhiyat yapılmayacaktı. Oysa, suç bütün sonuçları ile ortada durmakta, fakat 
Devlet, alacağını bir an önce Hazine’ye intikalini sağlamak, işlediği suçtan pişman olan iyi niyetli 
yükümlü veya sorumluları korumak ve çıkması muhtemel vergi ihtilaflarını idari aşamada 
çözümlemek gibi amaçlarla cezalandırmaktan vazgeçmektedir. Bu nedenlerle, pişmanlık ve ıslah 
kurumunu faal nedametin (etkin pişmanlık) bir uygulama şekli olarak görmek de isabetli değildir.3   

Pişmanlık ve ıslah, meydana gelmiş bir vergi suçunun açığa çıkma ihtimali belirmeden önce 
yükümlü tarafından ilgili vergi dairesine haber verilmesi ya da verilen beyannamenin 
düzeltilmesine karşılık vergi dairesince suç oluşturan davranışını haber veren bu yükümlüye ceza 
uygulanmaması esasına dayanır. Başka bir deyişle, pişmanlık ve ıslah, vergi kanunlarına aykırı 
davranışlarıyla vergi kaybına yol açmak suretiyle suç işleyenlerin duydukları pişmanlığa hukuki 
sonuçlar bağlanmasıdır.4Gerçekten VUK’nın 371. maddesine göre; “Beyana dayanan vergilerde 
vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer 
kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi 
hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez.” Böylece, kanun 
koyucunun ceza himayesi altına aldığı vergi kaybı gerçekleştikten, vergi eksik olarak ödendikten 

                                                            
1 Ahmet Erol, “Pişmanlık ve Islah-1”, Yaklaşım, Ağustos-2012, Sayı:236. 
2 Vergi Ceza Hukuku, M. Kamil Mutluer, Eskişehir İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Yayınları, No:214, Eskişehir 
1979, s.202-203. 
3 Prof. Dr. Şükrü Kızılot,  Av. Zuhal Kızılot, Vergi ve İhtilafları Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayıncılık, 2009, s.171-
173 (Danıştay 4. Dairesinin 7.11.1974 tarih ve Esas No:1973/854, Karar No:1974/3810 sayılı Kararı). 
4 Yusuf Karakoç, Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, İzmir 1994, s.5. 
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ve suç tamamlandıktan sonra bile, yükümlü serbest iradesiyle pişmanlık ve ıslah yoluyla vergi 
kaybını ortadan kaldırırsa ceza kesilmeyecektir.5Sonuç olarak pişmanlık ve ıslah müessesesi 
yoluyla, mükellef tarafından işlenmiş ve tamamlanmış bir vergi suçu cezalandırılmaz duruma 
gelmekte, Devlet tamamlanmış olan bir suçu kendisi tespit etmeden, suçu işleyen tarafından 
kendiliğinden haber verilmesi ve belirlenen şartları yerine getirmesi halinde cezalandırmadan 
vazgeçmektedir. 
 
Pişmanlık, Vergi Usul Kanununda yer alan vergi ziyaı ve/veya vergi kaçakçılığı cezasını 
gerektiren fiilleri işleyen ve bu nedenle vergi matrahını kanunlara aykırı şekilde bilerek ya da 
bilmeyerek düşük göstermek suretiyle cezaya muhatap olan kişilerin bu cezadan kurtulmalarını 
sağlayan bir kurumdur. Hukuki olarak vergi ceza hukukunun bir parçası olan pişmanlık vergi 
cezalarını ortadan kaldıran, ceza muafiyeti getiren bir yapıya sahiptir. Vergi Usul Kanununa 1950 
yılından itibaren getirilen ve çeşitli değişikliklere uğrayan pişmanlık ve ıslah, beyana dayalı 
vergilerde yükümlü tarafından pişmanlık dilekçesi verilmesi ve kanunda belirtilen diğer şartların 
yerine getirilmesi durumunda vergi ziyaı cezası ve kaçakçılık suçlarına ilişkin cezaların 
kesilmeyeceğini kabul etmiştir.6  
 
Pişmanlık, Vergi Usul Kanununun 371. maddesinde düzenlenmiş olmakla birlikte, 359. maddede, 
“371. maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında 
bu madde hükmü uygulanmaz” hükmü yer almaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere, pişmanlık 
cezayı hafifletici bir sebep olarak değil; ortadan kaldıran bir kurum olarak düzenlenmiştir. Suçun 
varlığı devam etmesine rağmen kanunda belirtilen şartların varlığı halinde yükümlü veya 
sorumluya ceza kesilmez. Her ne kadar birçok kaynakta ceza hukukunda faal nedamet ve ön ödeme 
kurumlarıyla karşılaştırılsa da, pişmanlık ve ıslah vergi hukukuna özgü ve vergi cezalarını ortadan 
kaldırmak suretiyle vergi sorunlarının idari aşamada çözümünü sağlayan bir yol olarak 
görülmelidir.7  
 
4. Beyannamelerin Kanuni Süresinde Verilmesi  

Beyannamelerin kanuni süresinden sonra verilmesi durumlarına bakmadan önce, bazı vergilere 
ilişkin beyannamelerin verilmesinde kanuni sürelerin neler olduğuna bir bakalım.8 

 

                                                            
5 Danıştay 4. Dairesinin 07.04.1988 tarih ve Esas No:1987/5752, Karar No:1998/1372 sayılı Kararı (Vergi ve 
İhtilafları Çözüm Yolları, Prof. Dr. Şükrü Kızılot,  Av. Zuhal Kızılot, a.g.e, s.172). 
6  Burçin Bozdoğanoğlu, Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku Normları Açısından Pişmanlık: Sorunlar-Yaklaşımlar-
Çözüm Önerileri, 31. Türkiye Maliye Sempozyumunda Sunulan Tebliğ, Mersin Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, 
15-19 Mayıs 2016 Antalya, (http://maliyesempozyumu2016.mersin.edu.tr). 
7 Yusuf Karakoç, Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, 2. Baskı, DEÜ Hukuk Fakültesi Döner Sermaye 
İşletmesi Yayın No:76, s.16. 
8 http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli Bilgiler/beyanname verme odeme.pdf 
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Bazı Vergiler İçin Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri 

Beyanname Türü Beyanname Verme Süresi Ödeme Süresi 
 
 
 
 
 
Yıllık Gelir Vergisi 
Beyannamesi 

İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü 
Akşamına kadar verilir. 

1. Taksit Mart ayı sonuna kadar, 
2. Taksit Temmuz ayı sonuna kadar, 
ödenir. 

Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin 
beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 
gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay 
içinde verilir. 

 
Beyanname verme süreleri içerisinde 
ödenir. 

Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari 
kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın 
Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar 
verilir.  

 
1. Taksit Şubat ayı sonuna kadar, 
2. Taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir. 

Münferit Beyanname Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda 
faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda 
kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 
15 gün içinde verilir. 

 
Beyanname verme süresi içerisinde ödenir. 

Yıllık Kurumlar Vergisi 
Beyannamesi 

Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın 
birinci gününden 25. günü akşamına kadar verilir. 

Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar 
ödenir. 

Tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi 
halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün 
içinde verilir. 

Beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Özel Beyanname Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili 
kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği 
tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. 

Beyanname verme süresi içinde ödenir. 

 
 
Geçici Vergi 
Beyannamesi 

3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına 
kadar verilir. 

Beyanname verilen ayın 17. günü 
akşamına kadar ödenir. 

1. Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 14 Mayıs, 
2. Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 14 Ağustos, 
3. Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 14 Kasım, 
4. Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 14 Şubat. 

1. Dönem 17 Mayıs, 
2. Dönem 17 Ağustos, 
3. Dönem 17 Kasım, 
4. Dönem 17 Şubat. 

Aylık Muhtasar 
Beyanname  

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü 
akşamına kadar ödenir. 

 
 
Üç Aylık Muhtasar 
Beyanname  

3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına 
kadar verilir. 

Beyanname verilen ayın 26. günü 
akşamına kadar ödenir. 

1. Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 23 Nisan, 
2. Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 23 Temmuz, 
3. Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 23 Ekim, 
4. Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 23 Ocak. 

1. Dönem 26 Nisan, 
2. Dönem 26 Temmuz, 
3. Dönem 26 Ekim, 
4. Dönem 26 Ocak. 

Katma Değer Vergisi 
Beyannamesi 

İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü 
akşamına kadar ödenir. 

Katma Değer Vergisi 
Beyannamesi (3 Aylık) 

3 Aylık dönemi izleyen ayın 24. günü akşamına 
kadar verilir. 

Beyanname verilen ayın 26. günü 
akşamına kadar ödenir. 

Katma Değer Vergisi 
Beyannamesi (Sorumlu 
Sıfatı ile Beyan) 

 
İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir. 

Beyanname verilen ayın 26. günü 
akşamına kadar ödenir. 

Gelir Vergisi Kanunu 
Geçici 67. Madde 
Kapsamında Yapılan 
Tevkifatlara İlişkin 
Muhtasar Beyanname 

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (1) 
ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan 
tevkifatlara ilişkin beyanname: 
Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar 
verilir. 
1. Dönem (Ocak - Şubat - Mart) 23 Nisan, 
2. Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran) 23 Temmuz, 
3. Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül) 23 Ekim, 
4. Dönem (Ekim - Kasım - Aralık) 23 Ocak. 

Beyanname verilen ayın 26. günü 
akşamına kadar ödenir. 
1. Dönem 26 Nisan, 
2. Dönem 26 Temmuz, 
3. Dönem 26 Ekim, 
4. Dönem 26 Ocak. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin 
(2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan 
tevkifatlara ilişkin beyanname: 
İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. 

 
Beyanname verilen ayın 26. günü 
akşamına kadar ödenir. 

Damga Vergisi 
Beyannamesi (Sürekli 
Damga Vergisi 
mükellefiyeti bulunanlar 
için damga vergisi 
makbuz karşılığı 

 
 
 
İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir. 

 
 
Beyanname verilen ayın 26. günü 
akşamına kadar ödenir. 
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Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde yapılan açıklamalara göre; 
beyannamelerin kanuni süresinde verilmesi esastır. Ancak beyannameler;  
 Kanuni süresinden önce, 
 Kanuni süresinde, 
 Kanuni süresinden sonra, 
 Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre, 
 Kanuni süresinde verilen beyannameye ek olarak kanuni süre içinde matrah ve/veya vergiyi 

artırıcı nitelikte, 
 Kanuni süresi içinde verilen beyannameye ek olarak, kanuni süre geçtikten sonra matrah   

ve/veya vergiyi artırıcı nitelikte, 
 Kanuni süresi içinde verilen beyannameye ek olarak pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre, 
 Kanuni süresi içinde verilen beyannameye ek olarak gerek kanuni süre içinde gerekse kanuni  

süre geçtikten sonra matrah ve/veya vergi azaltıcı nitelikte, 
verilebilmekte/gönderilebilmektedir. 
 
5. Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Verilen Beyannameler İçin Yapılan İşlemler (Re’sen vergi 
tarhı-vergi ziyaı cezası-gecikme faizi-usulsüzlük/özel usulsüzlük cezası)  
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Re'sen Vergi Tarhı” başlıklı 30. maddesinin ikinci fıkrasının 
(1) nolu bendinde, vergi beyannamesinin kanuni süresi geçtiği halde verilmemesi  re’sen tarh 
nedeni sayılmıştır. Aynı maddenin 4008 sayılı Kanunla değişik dördüncü fıkrasında, "Vergi 
beyannamesini kanuni süre geçtikten sonra vermiş olanlara, bu beyannamede gösterdikleri matrah 
üzerinden re'sen gerekli tarhiyat yapılır ve bu beyannameler re'sen takdir için takdir komisyonuna 
sevk edilmez. Ancak vergi incelemesine başlanmasından veya takdir komisyonuna sevk 
edilmesinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne 
yer verilmiştir. Öte yandan, 213 sayılı VUK’nın “Özel ödeme zamanları” başlıklı 112. maddesine 
göre; ikmalen, re'sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk 
etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk 

ödenmesi gereken 
kağıtlara ilişkin) 
Damga Vergisi 
Beyannamesi (Sürekli 
Damga Vergisi 
mükellefiyeti 
bulunmayanlar için 
damga vergisi makbuz 
karşılığı ödenmesi 
gereken kağıtlara ilişkin) 

 
 
Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi 
izleyen 15 gün içinde beyan edilir. 

 
 
Beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisi 
Beyannamesi 

 
İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. 

 
Beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Özel İletişim Vergisi 
Beyannamesi 

İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. 

Şans Oyunları Vergisi 
Beyannamesi 

İzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir. 

 
 
 
Özel Tüketim Vergisi 
Beyannamesi 

I Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük 
birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. 
günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme 
dönemi için ise ertesi ayın 10. günü akşamına kadar, 
II Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi 
olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar 
için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar, 
(II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi 
olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin 
tamamlanmasından önce, verilir. 

 
 
 
Beyanname verme süresi içinde ödenir. 
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etmişse, geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir. Ayrıca ikmalen, 
re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda:  
 Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve 

tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan 
tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar, 

 Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen 
ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı organı 
kararının tebliğ tarihine kadar, 

geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi 
uygulanır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir ve gecikme faizinin hesaplanmasında ay 
kesirleri nazara alınmaz.  
 
213 sayılı VUK’nın 341. maddesine göre vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme 
ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin 
zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade etmektedir. Şahsi, 
medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin 
noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı 
hükmündedir. Verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin 
geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez. Aynı Kanunun 344. maddesinde ise vergi 
ziyaı cezasının hangi tutarda kesileceği belirtilmiş ve 341. maddede yazılı hallerde vergi ziyaına 
sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı 
tutarında vergi ziyaı cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır. Vergi ziyaına 359. maddede yazılı 
fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza 3 kat, bu fiillere iştirak edenlere ise 1 kat olarak 
uygulanır. Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden 
sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için 
vergi ziyaı cezası %50 oranında uygulanır. 
 
Öte yandan, beyannamenin süresinde verilmemesi, aynı zamanda VUK’nın 352/I-1. maddesi 
gereğince usulsüzlük cezasını gerektirir ve bu fiil, re’sen takdiri gerektirirse usulsüzlük cezası iki 
kat uygulanır. Aynı Kanunun 336. maddesi hükmüne göre de, cezayı gerektiren tek bir fiil ile vergi 
ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı 
kesilir. Süresinden sonra verilen beyannameye istinaden ödenecek vergi için vergi ziyaı cezası ve 
birinci derece 2 kat usulsüzlük cezası (süresinden sonra beyanname verilmesi re’sen takdiri 
gerektirdiğinden) birbirleriyle mukayese edilerek ağır olanı kesilir. Ayrıca, beyannamelerin 
kanuni süresinden sonra elektronik ortamda verilmesi durumunda, VUK’nın mükerrer 355/5. 
maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası da kesilmesi gerekmektedir. Anılan maddenin beşinci 
fıkrasında yer alan hükme göre; elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine 
uyulmaması durumunda, kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni 
süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, 
bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır. 
 
5.1. Kanuni Süresi İçinde Verilmeyen Beyannamelerin Süresinden Sonra Kendiliğinden 
Verilmesi 
 
Önceki bölümde bahsedilen 213 sayılı VUK’nın 30, 112, 336, 341, 344, 352 ve mükerrer 355. 
maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde; vergi incelenmesine başlanılmasından veya takdir 
komisyonuna sevk edilmesinden önce verilen beyannamelerde yer alan vergiler için vergi ziyaı 
suçu ve usulsüzlük suçu oluşmuş bulunmaktadır. Kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilen 
beyannamede tahakkuk eden vergi üzerinden kesilecek vergi ziyaı cezası  verginin %50’si 
oranında olacaktır. Usulsüzlük cezası ise, her ne kadar beyanname takdir komisyonuna sevk 
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edilmese dahi,  tarhiyat  re’sen takdiri gerektirdiğinden iki kat uygulanacaktır. Bu şekilde tespit 
edilen vergi ziyaı cezası ve 2 kat usulsüzlük cezası mukayese edilecek ve bu suç için, miktar 
itibariyle hangi ceza ağır ise o ceza kesilecektir. Kanuni süresinden sonra verilen beyannamede 
zarar beyanı veya mahsuplar gibi nedenlerle ödenecek verginin bulunmaması halinde, yalnızca 
birinci derece 2 kat usulsüzlük cezası kesilecektir. Verilen beyannamede matraha ilişkin bilgilerin 
gösterilmemesi gibi matrahın re'sen takdirini gerektiren diğer sebeplerden birinin de mevcut 
olması halinde, ilgili dönem matrahı incelemeye yetkililerce veya takdir komisyonunca 
belirlenecek ve belirlenen matrah üzerinden gerekli işlemler yapılacaktır. Beyannamelerin kanuni 
süresinden sonra pişmanlık talepli olarak elektronik ortamda verilmesi durumunda, VUK’nın 
mükerrer 355/5. maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası da kesilecektir. 
 
5.2. Kanuni Süresinde Verilen Beyannameye Ek Olarak Kanuni Süreden Sonra Düzeltme 
Beyannamesi Verilmesi 

 
Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 87. maddesinde açıklandığı üzere, kanunî süresinde 
beyanname verilmesinden sonra gerek bu beyannameye ek olarak pişmanlık talebiyle gerekse 
kendiliğinden verilen beyannameler için usulsüzlük cezası kesilemeyecektir. Ancak, 
kendiliğinden verilen beyannameye istinaden ortaya çıkan ödenecek vergi için de Vergi Usul 
Kanununun 341 ve 344. maddeleri göz önüne alınarak %50 oranında vergi ziyaı cezası kesilmesi 
gerekmektedir. Öte yandan,  tahakkuk eden vergiye ilişkin gecikme faizi de hesaplanması gerektiği 
tabiidir. Kanuni süresi içinde beyannamenin verilmesinden sonra gerek kendiliğinden gerekse 
pişmanlık talebiyle beyanname verilip pişmanlık hükümlerinin ihlal edildiği ek beyannameler için 
usulsüzlük cezası kesilmeyecek, beyan dışı bırakılan matrah kısmı veya vergi farkı için %50 
oranında vergi ziyaı cezası kesilecektir. Ancak, kanuni süre içinde veya kanuni süresi geçtikten 
sonra kendiliğinden verilen ve matrah azaltıcı nitelikte olan ek beyannameler için hiçbir işlem 
yapılmaksızın incelemeye sevk edilecek ve inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır. Kanuni 
süre geçtikten sonra verilen beyannamelere istinaden hesaplanan vergiler için tahakkuk fişi, 
cezalar için ihbarname düzenlenecek; tahakkuk eden vergi için de ayrıca gecikme faizi 
hesaplanacaktır. 
 
6. Pişmanlık ve Islah Hükümlerinden Yararlanmak İçin Vergi İdaresine Başvurma  
 
Pişmanlık ve ıslah hükümleri Vergi Usul Kanununun 371. maddesinde düzenlenmiş olup, bu 
maddede; beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini 
ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere maddede beş bent halinde 
sayılan kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Maddenin (5) 
numaralı bendinde de; mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, 
ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette 
uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün 
içinde ödenmesinin gerektiği hükme bağlanmıştır. 
 
Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere pişmanlık, temelinde vergi ziyaı yatan ve vergi dairesinin 
ıttılaına girmemiş bir olayın kendiliğinden ilgili makamlara haber verilmesi üzerine uygulanan bir 
müessesedir. Bu nedenle, pişmanlık dilekçesinin verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde 
beyannamenin verilmesi veya eksikliklerin düzeltilmesi gerekir. Cezayı gerektiren fiili haber 
veren mükellefin dilekçeyi verdiği tarihten itibaren 15 gün içinde; hiç verilmemiş olan vergi 
beyannamesinin verilmesi ve/veya eksik veya noksan yapılan vergi beyanının tamamlanması veya 
düzeltilmesi gerekmektedir. Uygulamada mükellefler genellikle pişmanlık dilekçesi ile birlikte 
zamanında vermedikleri vergi beyannamelerini de birlikte vermektedirler. Ancak, mükelleflerin 
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pişmanlık dilekçesinin verildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde de vermedikleri 
beyannameyi verme imkanı bulunmaktadır. 
 
Kanuni süre içerisinde verilmeyen beyannamenin daha sonra pişmanlık talebiyle verilmesi ve 
pişmanlık şartlarının yerine getirilmesi halinde pişmanlık talepleri geçerli sayılarak gerekli 
işlemler yapılacaktır. Pişmanlık talebiyle verilen beyannamede zarar beyanı veya mahsuplar gibi 
nedenlerle ödenecek verginin bulunmaması halinde, pişmanlık talebi kabul edilmeyecek ve bu 
beyannameler için de yalnızca birinci derece iki kat usulsüzlük cezası kesilecektir. Ancak, gerek 
görülmesi halinde, bu mükellefler nezdinde inceleme yaptırılabilecektir. Beyannamenin pişmanlık 
talebiyle verilerek, bu talebin kabul edilmesinden sonra pişmanlık şartlarının ihlal edilmesi halinde 
ise, bu beyannameye istinaden hesaplanan ödenecek vergi için kesilecek vergi ziyaı cezası, birinci 
derece 2 kat usulsüzlük cezası ile mukayese edilecek ve miktar itibariyle ağır olanı kesilecektir.  
 
Gerçekten de, pişmanlık mükelleflere ceza muafiyeti gibi imkanlar sağlarken, idare açısından da 
tespiti belki de hiç mümkün olmayacak ya da çok geç tespit edilebilecek bir vergi ziyaının bir an 
önce tahsilini sağlamaktadır. Pişmanlıktan yararlanma hali; vergi ziyaı kabahatine ilişkin cezanın 
kesilmesine engel olmakta, Devlet bir an önce vergi alacağına kavuşmasını sağlamakta ve 
pişmanlıktan yararlanılması idareyi ortaya çıkacak bazı tespit ve takip giderlerinden 
kurtarmaktadır.9 
 
6.1. Pişmanlık ve Islah Uygulamasının Kapsamı ve Şartları 
 
Pişmanlık ve ıslah, temelinde beyana dayanan vergilerle ilgili olarak vergi ziyaı yatan ve vergi 
dairesinin bilgisi dahilinde olmayan bir olayın kendiliğinden dilekçe ile ilgili makamlara haber 
verilmesi üzerine uygulanmaktadır. Kanun hükmüne göre, Emlak Vergisi için pişmanlık ve ıslah 
hükümleri uygulanmaz. Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren yasaya aykırı 
hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere, belli kayıt ve 
şartlarda vergi ziyaı cezası kesilmemektedir. Ayrıca, kaçakçılık suçlarından birini işlemek 
suretiyle neden oldukları vergi ziyaı için pişmanlık talebiyle beyanname veren ve aşağıda belirtilen 
şartları taşıyan mükellefler hakkında bu suçlardan dolayı suç duyurusunda bulunulmaz ve adlarına 
vergi ziyaı cezası kesilmez. 213 sayılı VUK’nın 371. maddesinde yer alan hükme göre, mükellef 
ve vergi sorumlusu açısından aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmekte olup, bu şartlardan 
birinin gerçekleşmemesi halinde pişmanlık hükümlerinden yararlanılamaz. 
 
 Mükellefin kanuna aykırı davranışını, üçüncü bir şahıs tarafından resmi bir makama ihbar 

edilmeden önce kendiliğinden haber vermesi, 
 Mükellefin kanuna aykırı davranışını, idarece herhangi bir vergi incelemesine başlanılmadan 

önce veya takdir komisyonuna başvurulmadan önce kendiliğinden haber vermesi, 
 Kaçakçılık suçu işlenmesi halinde, bu suçun idarece veya yetkili memurlarca tespit edilmiş 

olduğu günden önce dilekçenin verilmiş olması, 
 Mükellefin hiç verilmemiş vergi beyannamelerini pişmanlık talebine ilişkin dilekçenin veriliş 

tarihinden itibaren 15 gün içinde vermesi, 
 Mükellefin daha önce eksik ya da yanlış yaptığı bir beyanın pişmanlık talebine ilişkin 

dilekçenin veriliş tarihinden itibaren 15 gün içinde tamamlaması veya düzeltmesi, 
 Mükellefin pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre tahakkuk ettirilen vergileri ve bunlara ilişkin 

pişmanlık zammını ile birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödemesi, 

                                                            
9 Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 8.Baskı, Bursa, 2015, s.315. 
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gerekmektedir. Kanuni süresi geçtikten sonra, pişmanlık ve ıslah talebiyle verilen 
beyannamelerde, bu talebin geçerli sayılabilmesi için, beyana dayanan ve vergi ziyaı cezası 
kesilmesini gerektiren bir verginin beyan edilmesi gerekmektedir. 
 
6.1.1. Pişmanlık kapsamına giren vergi ve harçlar 

Pişmanlık hükümleri, beyan esasına göre tarh ve tahakkuk ettirilen bütün vergiler için geçerli 
bulunmaktadır. Bu kapsamda, sorumlu sıfatıyla süresinde verilmeyen muhtasar beyannamelerin 
de pişmanlıkla verilmesi mümkün bulunmaktadır. Beyanname vermek suretiyle ödenen damga 
vergisinin de pişmanlıkla beyanı mümkündür. Buna göre, beyan üzerinden tarh ve tahakkuk 
ettirilen vergilerden pişmanlık hükümlerine göre beyanda bulunulması mümkün olan bazı vergiler 
şöyledir; gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir stopaj vergisi, katma değer vergisi (sorumlu sıfatıyla 
beyan dahil), özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi, eksik 
ödenen tapu harcı, beyana dayalı belediye vergileri vb.  

6.1.2. Pişmanlıkla beyanın geçerli olmadığı vergiler 

İdarece tarh edilmesi gereken vergiler ile tahakkuku tahsile bağlı olan vergiler için pişmanlık 
hükümleri uygulanmaz. Bu nedenle harçlar (eksik ödenen tapu harçları hariç) ile motorlu taşıtlar 
vergisinde pişmanlık talebinde bulunmak mümkün değildir. Bu iki vergi türünde de tarhiyatlar 
idarece yapılmakta ve bir beyanname verilmesi söz konusu olmamaktadır. Beyana dayanan bir 
vergi olmasına rağmen VUK’nın 371. maddesinde emlak vergisinde pişmanlık talebinde 
bulunulamayacağı açıkça belirtilmiştir.10Gerçi mükellefler binalara ilişkin ilk elde edişlerinde 
belediyelere beyanname vermekle birlikte, bu beyannamelerde matrah belirlenmemekte ve 
ödenecek vergi idare tarafından tespit edilmektedir. 

6.2. Pişmanlık ve Islah Hükümlerinden Yararlanmanın Sonuçları   
 
Mükellefler ve vergi sorumluları tarafından pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre verilen dilekçeler 
ve beyannameler üzerine yapılacak vergisel işlemler şöyledir; 
 Pişmanlık hükümlerinden, mükellefler ve vergi sorumluları yararlanabilir. 
 Pişmanlık hükümleri, beyana dayanan vergilerde uygulanır. 
 Vergi ziyaı meydana gelmiş olmalıdır. 
 Pişmanlık talebi dilekçe ile bildirilmelidir.11 
 Mükellefin dilekçesinden önce başka birisi tarafından ihbarda bulunulmamış olmalıdır. 
 Dilekçe mükellef nezdinde vergi incelemesine başlanmasından veya olayın takdir komisyonuna 

intikal ettirilmesinden önce verilmiş olmalıdır. 
 Pişmanlıkla beyan vergi ziyaının mevcut olduğu hallerde söz konusudur. 
 Pişmanlık talebi kabul edilen beyannamelere vergi ziyaı cezası kesilmez. 
 Pişmanlık talebi kabul edilen beyannamelere 1. Derece 1 kat usulsüzlük cezası kesilir. 
 Tahakkuk eden vergi ile birlikte, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 

51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında hesaplanan pişmanlık 
zammının, haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi gerekir. 

                                                            
10 Mehmet Ali Özyer, Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, 
Şubat 2001, s. 663-668. 
11Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında (http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/dilekcematik/pismanlik-
talebi-dilekcesi) Dilekçematik kısmında örnek dilekçe yer almaktadır. 
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 Verilen 15 günlük süre içinde vergi aslı ve pişmanlık zammının tamamı ödenmez ise pişmanlık 
hükümleri ihlal edilmiş sayılır. 

 Vergi ve pişmanlık zammı ile ilgili olarak yapılan kısmi ödemeler kabul edilmez ve pişmanlık 
şartları ihlal edilmiş olur.  

 Haber verme dilekçesine göre, 15 gün içinde ödenmesi gereken vergi aslı ve pişmanlık 
zammının tecil edilmesine imkan yoktur. Ancak, vergi aslının vadesi daha sonra gelecek 
taksitleri varsa, bu taksitler için 6183 sayılı Kanuna göre tecil uygulaması yapılabilir.12 

 Pişmanlık talebiyle verilen beyannamelerde zarar beyanı veya mahsuplar gibi nedenlerle 
ödenecek verginin bulunmaması veya matraha ilişkin bilgilerin olmaması durumunda 
pişmanlık talebiyle verilen beyannameler için pişmanlık talebi vergi dairesince kabul edilmez. 

 Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ek olarak pişmanlık talebi ile verilen ek 
beyannameye usulsüzlük cezası kesilmez. 

 Vergisi kanuni süresinde ödenmiş olmakla birlikte beyannamenin kanuni süresinden sonra 
pişmanlıkla verilmesi halinde pişmanlık zammı hesaplanmaz. 

 Pişmanlıkla beyanname sadece vergi ziyaı cezasını engeller, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 
cezasını engellemez. Dolayısıyla, VUK mükerrer 355. maddesine göre elektronik ortamda 
beyanname vermek zorunda olanlara, süresinden sonra verilen beyanname pişmanlıkla da 
verilse özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekir. 

 Pişmanlık hükümlerinin ihlal edilmesi halinde, pişmanlık zammı terkin edilir ve bunun yerine 
gecikme faizi tahakkuk ettirilir. Ayrıca, tahakkuk fişindeki vade 15 günden 1 aya tamamlanır. 

 Pişmanlık talebinin ihlali halinde, verilen beyannameler kanuni süresinden sonra verilen 
beyanname kabul edilerek 1. Derece 2 kat usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasının %50’si 
kıyaslanarak miktar itibariyle fazla olanı kesilir. 

 
6.3. Pişmanlıkla Beyanda Kesilecek Usulsüzlük Cezaları 
 
Beyannamenin süresinde verilmemesi, aynı zamanda VUK’nın 352/I-1. maddesi gereğince 
usulsüzlük cezasını gerektirir. Bu fiil, re’sen takdiri gerektirirse usulsüzlük cezası iki kat 
uygulanır. Aynı Kanunun 336. maddesi hükmüne göre de, cezayı gerektiren tek bir fiil ile vergi 
ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı 
kesilir. Süresinden sonra verilen beyannameye istinaden ödenecek vergi için vergi ziyaı cezası ve 
birinci derece 2 kat usulsüzlük cezası birbirleriyle mukayese edilerek ağır olanı kesilecektir. 
Ancak, pişmanlık talebi ile verilen beyannamelere vergi ziyaı cezası kesilmeyeceğinden, sadece 
birinci derece bir kat usulsüzlük cezası kesilecektir. Mükellef gruplarına göre 2016 yılında 
VUK’nın 352/I. maddesine göre kesilmesi gereken 1. Derecede Usulsüzlük Cezaları aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır. 
 

213 sayılı VUK Madde-352 (Kanuna Bağlı Cetvel) 
Birinci Derece Usulsüzlükler 

2016 Yılı13

(TL) 

Sermaye şirketleri için 126 

Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 80 

İkinci sınıf tüccarlar için 40 

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için 19 

Kazancı basit usulde vergilendirilenler için 11 
Gelir vergisinden muaf esnaf için 5 
 

                                                            
12 Gürol Ürel, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2. Baskı, Mart/2007, s.998. 
13 460 Seri No.lu VUK Genel Tebliği (25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır). 
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Pişmanlık talebi kabul edilmeyen beyannameler, kanuni süresinden sonra verilen beyanname 
olarak kabul edilir ve cezalar ona göre kesilir. Pişmanlık talebi ile verilen beyanname ek 
beyanname niteliğinde ise usulsüzlük cezası kesilmez. Vergi kanuni süresinde ödenmekle birlikte, 
beyannamenin kanuni süresinden sonra pişmanlıkla verilmesi durumunda birinci derecede 
usulsüzlük cezası kesilir. Pişmanlıkla verilen beyannamenin pişmanlık şartlarının ihlali 
durumunda, birinci derecede usulsüzlük cezasının 2 katı ile %50 oranında hesaplanan vergi ziyaı 
cezası kıyaslanarak miktar itibariyle fazla olanı kesilir. 
 
Öte yandan, beyannamelerin kanuni süresinden sonra pişmanlık talepli olarak elektronik ortamda 
verilmesi durumunda, VUK’nın mükerrer 355/5. maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası da 
kesileceği hüküm altına alınmıştır. Beyannamelerin zorunlu olarak elektronik ortamda verilmesi 
kapsamına giren mükelleflerin kanuni süresinden sonra pişmanlık talepli olarak beyannamelerin 
elektronik ortamda kabul edilebileceği ve verilme tarihleri dikkate alınarak, gerekmesi halinde 
adlarına mükerrer 355/5. maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası kesileceği 351 Seri Nolu VUK 
Genel Tebliğinde açıklanmış bulunmaktadır.14 Dolayısıyla, pişmanlık talepli olarak elektronik 
ortamda verilen beyannamelere kesilecek özel usulsüzlük cezasının beyannamelerin verilme 
tarihlerine göre kesilmesi gerekmektedir. Öte yandan, VUK’nın 371. maddesi kapsamına 
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları girmemektedir. Çünkü düzenleme, vergi ziyaı cezası esas 
alınarak yapılmıştır. Dolayısıyla, VUK’nın 351, 352, 353 ve 355. maddelerinde hükme bağlanmış 
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için pişmanlıktan yararlanmak olanaklı değildir. 
 
6.4. Pişmanlık Zammının Hesaplanması ve Gecikme Zammı ile Olan İlişkisi 
 
Pişmanlık ve ıslah hükümlerinin düzenlendiği VUK’nın 371. maddesinde; mükelleflerin veya 
sorumluların pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için uymaları gereken şartlar bentler 
halinde sayılmıştır. Maddenin (5) numaralı bendinde ise "Mükellefçe haber verilen ödeme süresi 
geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geçtiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51. 
maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber 
verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi." gerektiği hükmüne yer verilmiştir. Bu 
madde hükmü uyarınca, pişmanlık talebiyle verilen beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen ve 
ödeme süresi geçmiş olan vergi için bu verginin normal vade tarihinden, pişmanlık talebinin 
kabulü üzerine verilen 15 günlük ödeme süresinin son günü arasında, kalan her ay ve kesri için 
6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen oran esas alınmak suretiyle pişmanlık zammı 
hesaplanmaktadır. Ayrıca, pişmanlık zammının hesaplanmasına ilişkin açıklamalara 169 Sıra 
No.lu VUK Genel Tebliğinde yer verilmiştir. Gerek madde hükmü gerekse bu konudaki 
açıklamaların yer aldığı Genel Tebliğden de anlaşılacağı üzere pişmanlık zammı, yalnızca oran 
olarak gecikme zammına bağlanmıştır. Buna göre, pişmanlıkla verilen bir beyannamede ödenecek 
vergi üzerinden hesaplanacak pişmanlık zammı şu formülle hesaplanacaktır. 

Pişmanlık Zammı tutarı=Ödeme süresi geçen vergi tutarı X Günlük gecikme zammı oranı X 
Borcun normal vade tarihi ile ödendiği tarih arasında geçen gün sayısı.15 

2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 19.10.2010 tarihinden itibaren uygulanan aylık 
gecikme zammı oranı %1,40 olarak tespit edilmiştir. Seri: C Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği ile 

                                                            
14 Beyanname Düzenleme Rehberi 2016, Vergi Müfettişleri Derneği, Vergi Usul Kanunu Rehberi, Mart/2016 Ankara, 
s.333-334. 
15 Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2016, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, 3-Vergi Usul Kanunu, s.331. 
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19.10.2010 tarihinden itibaren günlük gecikme zammı oranı (1,40/100/30=) 0,000467 olarak 
uygulanmaktadır. Dolayısıyla, pişmanlık zammının hesaplanması da gecikme zammına 
bağlandığından, aylık pişmanlık zammı oranı %1,40, günlük pişmanlık zammı oranı ise 0,000467 
olarak uygulanacaktır. Pişmanlık zammının hesaplanmasında, normal vade tarihinden ödemenin 
yapıldığı tarih arasındaki sürenin dikkate alınması gerekir. Pişmanlık dilekçesi verildikten sonra 
belirlenen 15 günlük ödeme süresi vergi ve pişmanlık zammının ödenmesi gereken süredir. 
Mükellef, pişmanlık dilekçesini verdiği anda ödeme yapması durumunda, pişmanlık zammının 
ödemenin yapıldığı tarihe kadar hesaplanması gerekmektedir.  

6.4.1. Taksitle ödenen vergilerde pişmanlık zammı hesaplanması 
 
Pişmanlık zammı, pişmanlıkla verilen beyannamenin verildiği tarih itibariyle ödeme süresi geçmiş 
taksitlere uygulanmaktadır. Gelir vergisinde olduğu gibi taksitle ödenen vergilerde pişmanlık 
zammının hesaplanmasında esas alınan süre taksitlerin ödendiği aylara göre hesaplanacaktır. 
Örneğin 2015 yılına ait gelir vergisi beyannamesinin süresinde Mart/2016 ayında beyan 
edilmediğini ve beyannamenin pişmanlıkla 10 Mayıs 2016 tarihinde verildiğini varsayalım. Bu 
durumda pişmanlık zammı gelir vergisinin birinci taksit ödeme süresi olan 31.03.2016 tarihi ile 
pişmanlıkla verilen beyannamedeki vergi ve pişmanlık zammının ödeneceği 25.05.2016 tarihine 
kadar geçen süre için hesaplanacaktır. Gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 31.07.2016 tarihi 
henüz gelmediğinden, ikinci taksit üzerinden pişmanlık zammı hesaplanmayacaktır. Ancak aynı 
örnekteki beyanname ikinci taksit ödeme süresi geçtikten sonra örneğin 10.09.2016 tarihinde 
verilmiş olsaydı; pişmanlık zammı birinci taksit ödeme süresi (31.03.2016) ve ikinci taksit ödeme 
süresi (31.07.2016) ile pişmanlıkla verilen beyannamenin ödeme süresi olan 25.09.2016 tarihi 
arasındaki süre üzerinden hesaplanacaktır. 
 
6.5. Pişmanlıkla Beyana İlişkin Örnek Olaylar 
 
Örnek 1: (X) Ltd. Şti. Ocak/2016 dönemine ilişkin KDV Beyannamesini 24.02.2016 tarihinde 
vermesi gerekirken, kanuni süresinden sonra 15.04.2016 tarihinde elektronik ortamda vermiştir. 
KDV Beyannamesinde 50.000 TL ödenecek vergi çıkması durumunda vergi dairesi tarafından 
yapılacak işlemler, hesaplanacak pişmanlık zammı ve kesilecek usulsüzlük cezaları şöyle 
olacaktır. 
 
Pişmanlıkla verilen beyanname üzerinde, beyannamenin geç verilmesinden başka re’sen takdiri 
gerektiren başka bir tespiti yoksa verilen bu beyanname üzerinden 50.000 TL vergi tarh ve 
tahakkuk ettirilip tahakkuk fişi düzenlenecektir. Beyanname pişmanlıkla verildiğinden dolayı 
vergi ziyaı cezası kesilmeyeceğinden sadece 1. Derecede1 kat usulsüzlük cezası (2016 yılı için 
126 TL) kesilecektir. Pişmanlıkla verilen beyannameye ayrıca her ay ve kesri için gecikme zammı 
oranında pişmanlık zammı hesaplanacaktır. 
   
Uygulamada, “her ay” tabiri 63 Seri Nolu VUK Genel Tebliği ile “takvim ayı” olarak belirlenmiş 
olmakla beraber, “ay” tabirinin “takvim ayı” olarak kabul edilmesi, pişmanlık zammının 
hesaplanmasında idare ile mükellef arasında sürekli ihtilaflara neden olduğundan 169 Seri No.lu 
VUK Genel Tebliği ile “her ay ve kesri” deyiminin VUK’nın 18. maddesi hükmüne istinaden 30 
gün olarak anlaşılması ve pişmanlık zammının da buna göre hesaplanması sağlanmıştır.16 Buna 
göre 30 günlük süre ay olarak dikkate alınırken 30 günü geçen diğer kesirler de bir ay olarak 

                                                            
16 Beyanname Düzenleme Rehberi 2016, a.g.e., s.409. 
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dikkate alınmaktadır. Pişmanlık zammının hesaplanacağı süreye; süresinden sonra verilen 
beyannamenin tahakkuk tarihinden itibaren verilen 15 günlük ödeme süresi de dahil edilmektedir.  
 
Örneğimizde Ocak/2016 dönemine ilişkin KDV Beyannamesini 15.04.2016 tarihinde verdiğini ve 
50.000 TL KDV ödemesi olduğunu belirtmiştik. Pişmanlıkla verilen beyannamelerde tahakkuk 
tarihine 15 günlük ödeme süresini ilave ettiğimizde vergi aslı ve pişmanlık zammının 30.04.2016 
tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Pişmanlık zammı, 15 günlük süre de dikkate alınarak, 
ödemenin yapılacağı son tarih olan 30.04.2016 tarihine kadar geçen süre için hesaplanacaktır. 
Pişmanlık zammının hesaplanması da gecikme zammına bağlandığından, pişmanlık zammı oranı 
aylık %1,40, günlük pişmanlık zammı oranı ise 0,000467 olarak uygulanacaktır. 
 
Pişmanlık Zammı tutarı=Vergi tutarı X Günlük gecikme zammı oranı X Geciken gün sayısı 
(Borcun normal vade tarihi ile ödendiği tarih arasında geçen gün sayısı) formülü dikkate alınarak, 
Pişmanlık zammı tutarı=50.000 X 0,000467 X 64 gün (26.02.2016-30.04.2016 arası)=1.494,4 TL 
hesaplanacaktır. Buna göre, 30.04.2016 tarihine kadar ödenmesi gereken KDV, pişmanlık zammı 
ve 1.derece usulsüzlük cezası şöyle olacaktır. 
             

Ocak/2016 dönemi KDV Beyannamesinin pişmanlıkla verilme tarihi 15.04.2016 
Pişmanlıkla verilen Ocak/2016 KDV Beyannamesindeki vergi tutarı 50.000 TL 
Pişmanlık zammı (26.02.2016-30.04.2016 arası) 1.494,4 TL 
2016 Yılı 1. Derecede usulsüzlük cezası (352/I) 126 TL 
Pişmanlıkla verilen beyannamenin ödeme tarihi 30.04.2016 

 
Örnek 2: (Y) A.Ş. Mart/2016 dönemi aylık muhtasar beyannamesini 23.04.2016 tarihinde 
vermemiş ve 2 ay sonra 20.06.2016 tarihinde pişmanlıkla elektronik ortamda vermiştir. 
Beyannamede 10.000 TL muhtasar vergi tahakkuk etmiş ve bu vergiyi 15 gün içinde pişmanlık 
zammı ile birlikte 05.07.2016 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Pişmanlık zammının ise 
normal vade tarihi olan 26.04.2016 tarihi ile 05.07.2016 tarihleri arasındaki süreye göre gecikme 
zammı oranında hesaplanması gerekmektedir. 
 
Ancak, mükellef Mart ayına ait pişmanlıkla verdiği beyannameye ait vergi ve pişmanlık zammını 
Mayıs/2016 ayına ait Muhtasar Beyannamede tahakkuk eden verginin ödeme tarihi olan 
26.06.2016 tarihinde ödemiştir. Bu durumda, pişmanlık zammı oranı 26.04.2016-26.06.2016 
dönemi için 2 aylık olarak (%1,40X2=) %2,80 olacaktır.  
 
Pişmanlık Zammı tutarı=Vergi tutarı X Günlük gecikme zammı oranı X Geciken gün sayısı 
(Borcun normal vade tarihi ile ödendiği tarih arasında geçen gün sayısı) formülüne göre, 
 
Pişmanlık zammı tutarı=10.000X%2,80 (60 gün-26.04.2016-26.06.2016 arası)=280 TL olacaktır. 
Bu durumda, mükellef adına 10.000 TL vergi ve 280 TL pişmanlık zammı tahakkuk etmiş ve 
mükellef süresinde ödemiştir. Mükellef adına ayrıca 1. Derecede usulsüzlük cezası ve elektronik 
ortamda vermesi gereken beyannameyi geç verdiği için özel usulsüzlük cezası da kesilecektir. 
Ancak, mükellef adına vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. 
 
6.6. Beyannamede Zarar Bildirilmesi veya Ödenecek Vergi Olmaması Halinde Pişmanlıkla 
Beyanname Verilmesi 
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Konu hakkında 238 Seri Nolu VUK Genel Tebliğinde,17 “...Pişmanlık talebiyle verilen 
beyannamede zarar beyanı veya mahsuplar gibi nedenlerle ödenecek verginin bulunmaması 
halinde, pişmanlık talebi kabul edilmeyecek ve bu beyannameler için de yalnızca birinci derece 
iki kat usulsüzlük cezası kesilecektir. Ancak, gerek görülmesi halinde, bu mükellefler nezdinde 
inceleme yaptırılabilecektir.” açıklaması yer almaktadır. Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 39. 
maddesinin (5) numaralı bendinde yapılan açıklamalara göre ise; pişmanlık talebiyle verilen 
beyannamede zarar beyanı veya mahsuplar gibi nedenlerle ödenecek verginin bulunmaması veya 
matraha ilişkin bilgilerin olmaması ya da pişmanlık ve ıslah hükümlerinin uygulanmasına engel 
bir durumun mevcut olması hallerinde pişmanlık talebi kabul edilmez. Beyanname kanuni süreden 
sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulmak üzere tahakkuk fişi düzenlenir. Pişmanlık ve 
ıslah hükümlerinin uygulanmasına engel bir durumun mevcut olmaması halinde vergi ve 
hesaplanan pişmanlık zammı tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilir. Haber verme tarihinden itibaren 
(bu tarih hariç) 15 günlük ödeme müddetinin son günü vade tarihi olarak tahakkuk fişinde yer alır. 
Vergisi kanuni sürede ödenmiş ancak, beyanname kanuni süreden sonra pişmanlık talebi ile 
verilmiş ise pişmanlık zammı tahakkuk ettirilmez.  
 
Maliye Bakanlığı’nın 30.06.1997 tarih 27154 sayılı özelgesinde ise, pişmanlık talebiyle düzeltme 
beyannamesi verilmesi durumunda, şayet söz konusu beyannamede ödenecek vergi çıkmıyorsa, 
bu beyannamenin pişmanlıkla kabul edilemeyeceği, bunun yerine kendiliğinden verilen 
beyanname olarak kabul edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir. Bu durumda, herhangi 
bir vergi ödemesi bulunmayan ve süresi geçtikten sonra verilen beyannamelerin VUK 371. madde 
uyarınca kabul edilememesi ve bunun yerine VUK 30. madde uyarınca kanuni süre geçtikten 
verilen beyanname olarak kabul edilip 2 kat 1. derece usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. 
Ancak, Vergi İdaresinin uygulamasının aksine pişmanlıkla verilen beyannamelerde zarar beyan 
edilmesi veya matrah bildirilmemesi halinde de mükelleflerin pişmanlık hükümlerinden 
yararlanabilecekleri konusunda yargı kararları mevcut bulunmaktadır.18 
 
Konu hakkında bir yargı kararı özetle şöyledir; “…Amaç pişman olan, nedamet duyan yükümlüleri 
himaye etmektir. Kanunda pişmanlık hükümlerinden sadece kazançlı beyanname veren 
yükümlülerin faydalanacağına dair bir hüküm de yoktur. Pişman olma ve nedamet duyma 
yükümlülerin sübjektif durumlarını gösterdiğinden, kazançlı beyanname veren yükümlü ile zarar 
beyan eden veya asgari geçim indiriminin altında gelir elde ettiğini bildiren yükümlü arasında 
herhangi bir fark yoktur. Aynı sübjektif durumda olan yükümlülerin aynı hükümlerden 
faydalanması, kanun önünde eşitlik ilkesinin gereğidir.”19Diğer bir yargı kararı ise şöyledir, 
“…Maddenin amacı pişmanlık duyan yükümlüleri korumak olup yasada pişmanlık hükümlerinden 
sadece vergi beyan eden yükümlülerin yararlanacağına dair bir hüküm yoktur. Pişman olma 
yükümlülerin sübjektif durumlarını gösterdiğinden vergi beyan eden yükümlü ile vergiye tabi 
muamelesi olmadığını beyan eden yükümlü arasında bir fark bulunmamaktadır.”20 
 
 
6.7. Pişmanlık Şartlarına Uyulmaması Halinde Yapılacak İşlemler 
 
Kanuni süresinde verilmeyen beyannamenin daha sonra pişmanlık talebiyle verilmesi, ancak 
pişmanlık şartlarının ihlal edilmesi hallerinde, pişmanlık talebi geçersiz sayılarak, bu 

                                                            
17 02.03.1995 tarih ve 22218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
18  Danıştay’ın 5.1.1997 tarihli ve Esas No:1995/5387, Karar No:1997/220 sayılı; 22.10.1996 tarih ve Esas 
No:1995/4565, Karar No:1996/3763 sayılı, 2.12.1996 tarih ve Esas No:1995/5539, Karar No:1996/4379 sayılı 
Kararları. 
19 Dn.4.D., 07.11.1974 Tarih, E.1974/854, K.1974/3810 Sayılı Kararı. 
20 Dn.7.D.,09.02.1983 Tarih, E.1981/2542, K.1983/217 Sayılı Kararı. 
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beyannameler kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilmiş beyanname olarak kabul edilecektir. 
VUK’nın “Vergi ziyaı cezası” başlıklı 344. maddesine göre; 341. maddede yazılı hallerde vergi 
ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir 
katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet 
verilmesi halinde bu ceza 3 kat, bu fiillere iştirak edenlere ise 1 kat olarak uygulanır. Vergi 
incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç 
olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca 
kesilecek ceza %50 oranında uygulanır. Pişmanlık ihlalinde verilen beyannamelerde yer alan 
matrah üzerinden re'sen gerekli tarhiyat yapılacak ve bu beyannameler re'sen takdir için takdir 
komisyonuna intikal ettirilmeyecektir. Re'sen yapılacak bu tarhiyat için %50 oranında kesilecek 
vergi ziyaı cezası, beyannamenin süresinde verilmemesi nedeniyle kesilecek birinci derecede 2 kat 
usulsüzlük cezası ile mukayese edilerek miktar itibariyle ağır olana kesilmek suretiyle işlem 
yapılacaktır. 
 
Vergi ziyaı cezasının düzenlendiği 344. maddenin dördüncü fıkrasında, kanuni süresi geçtikten 
sonra verilen beyannameler için vergi ziyaı cezasının %50 oranında uygulanması öngörülmüştür. 
Kanuni süresinde verilmeyen beyannameler, kanuni süresinde verilmekle beraber noksan 
tahakkuk ettirilen verginin tamamlanmasına ilişkin olarak verilen ek beyannameler ile kanuni 
süresinde verilen beyannameye istinaden haksız yere iadesine sebebiyet verilen vergiler için 
verilen düzeltme beyannameleri bu fıkra kapsamında değerlendirilecektir. Ancak, vergi ziyaı 
cezasının bu şekilde indirimli uygulanabilmesi için beyannamenin vergi incelemesine 
başlanılmasından veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirilmesinden önce verilmiş olması 
gerekmektedir. Pişmanlık talebiyle kabul edilen beyanname üzerinden tahakkuk eden vergi ile 
hesaplanan pişmanlık zammının ödeme süresi içinde ödenmemesi suretiyle pişmanlık hükmünün 
ihlal edilmesi halinde, bu beyannamenin kendiliğinden verilen beyanname olarak işleme tabi 
tutulması nedeniyle kesilecek %50 oranındaki vergi ziyaı cezasının hesaplanmasında 
beyannamenin verildiği tarih esas alınacaktır.  
 
Buna göre, kanuni süresi geçtikten sonra pişmanlık talebi ile beyanname verilmesi ve pişmanlık 
şartlarına uyulması halinde, bu beyanname üzerine, tahakkuk eden vergi için vergi ziyaı cezası 
kesilmeyecek, ancak yukarıdaki belirtilen oranda pişmanlık zammı hesaplanacaktır. Ayrıca, söz 
konusu beyannamenin süresinde verilmemesinden dolayı da, aynı Kanunun 352-I-1. maddesi 
uyarınca sadece bir kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir. Pişmanlık ihlalinde, verilen 
beyanname kendiliğinden verilmiş sayılacağından vergi ziyaı cezası %50 oranında 
hesaplanacaktır. Tarh edilen ve mükellefe tebliğ edilen vergi ziyaı cezası için mükellefin 30 gün 
içinde VUK’na göre tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunması veya cezada indirim talebinde 
bulunması ya da dava konusu yapması mümkün bulunmaktadır. Sonuç olarak, pişmanlıkla yapılan 
beyan üzerine, gerekli şartların yerine getirilmemesi sonucunda pişmanlık hükümlerinin ihlali 
halinde; verilen beyanname, süresinden sonra kendiliğinden verilen beyanname gibi işleme tabi 
tutulacak ve 1. Derecede 2 kat usulsüzlük cezası ile %50 oranında hesaplanacak vergi ziyaı cezası 
kıyaslanarak miktar itibariyle ağır olanı kesilecektir. 
 
6.7.1. Pişmanlık ihlalinde pişmanlık zammının terkini ve gecikme faizinin hesaplanması 
 
Pişmanlıkla verilen bir beyanname üzerine tahakkuk eden vergi ve pişmanlık zammının 15 günlük 
süre içinde ödenmemesi halinde pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş olur ve söz konusu beyanname 
kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameye gibi kabul edilerek, gerekli cezai 
işleme tabi tutulur. Bu durumda; 
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 Öncelikle tahakkuk eden pişmanlık zammı terkin edilerek, onun yerine normal vade tarihinden 
beyannamenin verildiği tarihe kadar olan süre için VUK’nın 112. maddesine göre gecikme faizi 
tahakkuk ettirilecektir. 

 Beyanname süresinden sonra verildiği için vergi ziyaı cezası kesilir, ancak beyanname 
kendiliğinden verilmiş kabul edildiği için vergi ziyaı cezası %50 oranında kesilecektir. 

 Pişmanlıkla beyan edilen vergiye verilen 15 günlük vade de değiştirilir ve 1 aya 
tamamlanacaktır. 

 Son olarak da pişmanlıkla verilen beyanname üzerine VUK’nın 352/I. maddesine göre kesilen 
1. Deredece usulsüzlük cezası yerine 2 kat usulsüz cezası ile vergi ziyaı cezası kıyaslanarak 
miktar itibariyle ağır olanı kesilecektir.  

 
Tüm bu işlemler yapılınca, anılan beyanname süresinden sonra kendiliğinden verilen 
beyannameye gibi işlem görmüş olacak, yani pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş olduğundan, 
pişmanlık dilekçesinin mükellefe sağladığı tüm avantajlar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. 
 
7. Pişmanlıkla Beyan Konusunda Özellik Arzeden Bazı Hususlar 
7.1. Süresinden Sonra Pişmanlıkla Beyan Edilen Kira Gelirinde İstisna Uygulanması 
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21. maddesine göre konutlardan elde edilen kira gelirleri 
süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, kanunda öngörülen mesken istisnasından 
yararlanılamaz. Ancak, mükellefler idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan 
etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan mesken kira gelirlerini, pişmanlık 
ve ıslah hükümleri dahil olmak üzere kendiliklerinden süresinden sonra verecekleri beyanname ile 
beyan etmeleri halinde de söz konusu istisnadan yararlanabilirler. Beyan edilmesi gereken kira 
gelirinin süresinde beyan edilmemesi halinde, mükellef adına “2 kat I. Derece usulsüzlük cezası” 
kesilir ve gelir takdir komisyonunca takdir edilir. Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile 
vergi ziyaı cezası hesaplanır. Ayrıca gecikilen her ay için gecikme faizi talep edilir. Bu şekilde 
tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay 
içinde ödenmesi gerekir. Ödenmediği takdirde, vergi dairesince ayrıca gecikme zammı 
hesaplanmak suretiyle cebren tahsil yoluna gidilir. Geçmiş takvim yıllarına ait kira gelirlerini ilgili 
beyan döneminde hiç beyan etmeyen veya eksik beyan eden kira geliri sahibinin bu gelirlerini, 
“Pişmanlık ve Islah” hükümlerinden yararlanarak beyan etmeleri mümkündür. Kira gelirlerini 
pişmanlık yoluyla beyan eden mükellefler mesken istisnasından yararlanacak (2016 yılı için 3.600 
TL) ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. Bu mükellefler 
hakkında sadece pişmanlık zammı uygulanacaktır. 
 
7.2. Mücbir Sebep Hali ile Pişmanlıkla Beyanname Verilmesinin İlişkisi 
 
Pişmanlık uygulaması, temelinde vergi ziyaı yatan ve vergi dairesinin bilgisine girmemiş bir 
olayın kendiliğinden ilgili makamlara haber verilmesi üzerine uygulanan bir müessesedir.  
213 sayılı VUK’nın 13 ve 15. maddelerinde mücbir sebeple ilgili yer alan hükümlere göre mücbir 
sebepler: Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır 
kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;  vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer 
sarsıntısı ve su basması gibi afetler;  kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler ile 
sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması 
gibi hallerdir. Söz konusu mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep 
ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemeyen süreler kadar 
uzar. Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat 
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veya tevsik edilmesi lazımdır. Bu nedenle, mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, 
beyannamelerini mücbir sebep hali sona erdikten ve mücbir sebep nedeniyle uzayan süre geçtikten 
sonra vermeleri halinde ziyaa uğratılan bu vergiler için pişmanlık talebiyle verilen beyannamelerin 
kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, pişmanlık dilekçesi verildikten sonra başlayan 15 günlük 
süre içinde daha beyanname verilmeden mücbir sebep halinin doğması halinde, kalan süre de 
duracak ve mücbir sebep hali ortadan kalktıktan sonra kalan süre içinde beyanname 
verilebilecektir. 
 
7.3. Veraset ve İntikal Vergisinin Pişmanlık Hükümleri Karşısındaki Durumu 
 
Pişmanlık hükümlerine göre, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna 
aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükellefler adına belli 
kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir. Buna göre, bir mükellef hakkında pişmanlık 
hükümleri uyarınca işlem yapılabilmesi için öncelikle mükellefin fiilinin vergi ziyaı cezası 
kesilmesini gerektirmesi söz konusu olmalıdır. Pişmanlık, beyan üzerinden tarh ve tahakkuk 
ettirilen vergiler için geçerli olan, temelinde vergi ziyaı yatan ve vergi dairesinin bilgisine 
girmemiş bir olayın kendiliğinden ilgili makamlara haber verilmesidir. Oysa, 2000/1 sayılı Veraset 
ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesinde21 de açıklandığı üzere, veraset ve intikal vergisi 
uygulamasında hiç beyanname verilmeyen veya beyan dışı kalan mallar için mükellefler VUK’nın 
342. maddesi uyarınca beyana çağrılıp kendilerine tanınan 15 günlük ikinci ek süre geçmedikçe 
vergi ziyaı doğmamış olacağından, tarhiyat sırasında vergi aslına bağlı cezaların kesilmesi 
mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan, beyannamenin ikinci ek süre sonuna kadar verilmesi 
halinde de vergi ziyaı söz konusu olmayacağından, bu aşamada pişmanlık hükümlerinin 
uygulanamayacağı açıktır. Ayrıca, ikinci ek süreden sonra beyanname verilmesi halinde ise olay 
idarenin bilgisine daha önce girmiş olduğundan bu durumda da mükelleflerin veraset intikal 
vergisi beyannamelerini pişmanlık ve ıslah hükümlerinden faydalanarak vermeleri olanaksızdır.  
 
7.4. Pişmanlıkla Beyan Edilen Turalar İçin Tecil ve Taksitlendirme Talebinde Bulunmak  

Normal olarak süresinde beyan edilen beyannameler ile ikmalen, re’sen ve idarece tarh ve 
tahakkuk eden vergi ve cezalar için zor durum nedeniyle 6183 sayılı AATUHK hükümlerine göre 
tecil ve taksitlendirme talep edilebilir. Pişmanlıkla beyan  edilen tutarlar yani ödenmesi gereken 
vergi ve pişmanlık zammının 15 günlük vadede eksiksiz olarak tamamının ödenmesi gerekir. Aksi 
takdirde pişmanlık şartları ihlal edilmiş sayılır. Bu nedenle, pişmanlıkla verilen bir beyanname 
sonucunda tahakkuk eden vergi ve pişmanlık zammı için 6183 sayılı Kanuna göre tecil ve 
taksitlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, gelir vergisinde olduğu gibi taksitler 
halinde ödenen vergilerde, pişmanlıkla beyannamenin ikinci taksit süresi geçmeden verilmesi 
durumunda, vadesi gelmeyen taksit için pişmanlık zammı hesaplanması söz konusu değildir. 
Dolayısıyla, vadesi gelmemiş taksitler için tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulması mümkün 
bulunmaktadır.  

7.5. Pişmanlıkla Verilen Beyannamelere İhtirazi Kayıt Şerhi Konulup Konulmayacağı 

Gerek 213 sayılı Vergi Usul Kanununda, gerekse ihtirazi kayıtla ilgili hükümlerin yer aldığı 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda, pişmanlıkla verilen beyannamelerde ihtirazi kayıt 

                                                            
21 http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat 
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şerhinin konulup konulmayacağı hususunda herhangi bir düzenleme mevcut değildir.  Vergi 
Kanunlarında, ihtirazı kaydın tanımı olmamasına rağmen, Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 39. 
maddesinin 3. bendinde bir tanım yapılmıştır. Buna göre, ihtirazi kayıt;  “Mükelleflerce, kanuni 
gerekçe gösterilerek beyan edilen matrah veya matrah kısmı üzerinden tarh edilen vergiye dava 
hakkının saklı tutulması yolunda beyannameye yazılı nota ihtirazi kayıt adı verilir.” şeklinde 
tanımlanmıştır. Danıştay’a göre ihtirazi kayıtla beyan; Vergi Usul Kanununun 378. maddesinin 2. 
fıkrasında belirtilen, mükelleflerin beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen 
vergilere karşı dava açamayacaklarına ilişkin hükmün bir istisnası niteliğinde belirtilmiştir. Her ne 
kadar vergi mevzuatında ihtirazı kayıtla beyanname verilebileceğine ilişkin açık bir hükme yer 
verilmemiş ise de, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 4. bendinde; 
ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerden dolayı açılan davaların, tahsil 
işlemini durdurmayacağı kurala bağlanmıştır. Bu düzenleme aynı zamanda, mükellefleri 
beyannamelerini ihtirazi kayıtla vererek dava açma hakları olduğunu vurgulamaktadır.22 

Maliye Bakanlığının bu konudaki görüşü, pişmanlıkla verilen beyannamelere, dava hakkı saklı 
kalmak üzere ihtirazi kayıt şerhi konamayacağı yönündedir. Vergi İdaresi vermiş olduğu bir 
Özelgede, “Pişmanlıkla verilen beyannamelere karşı dava açma hakkını saklı tutmak üzere ihtirazi 
kayıt konulamaz. Çünkü, pişmanlık, beyan üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler için geçerli 
olan, temelinde vergi ziyaı yatan ve vergi dairesinin ıttılaına (bilgilerine) girmemiş bir olayın 
kendiliğinden ilgili makamlara haber verilmesidir. Buna göre; pişmanlık müessesesi mükellefin 
tamamen kendi isteği ile kullandığı bir hak olup, bu hakkın kullanılması sonucu kanuna aykırı 
hareketin yaptırımı olan cezai müeyyide uygulanmamaktadır. Bu nedenle, mükelleflerin böyle bir 
haktan yararlanırken, bir yandan da dava açma haklarını saklı tutmalarına ilişkin olarak 
pişmanlıkla verilen beyannameye ihtirazi kayıt düşmeleri mümkün 
bulunmamaktadır.”23açıklamasında bulunmuştur. Öte yandan, pişmanlıkla verilen bir 
beyannameye ihtirazi kayıt şerhi konulmaması yönünde olan kararlar yargı kararlarının yanında 
tam tersi kararlarda mevcuttur. Sonuç olarak, mükellefin ihtirazi kayıt şartıyla pişmanlıkla 
beyanname vermesi mümkün değildir. 
 
7.6. Geçici Vergide Pişmanlık Zammının Hesaplanması                                                 
 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120. maddesine göre, geçici verginin eksik beyan edildiği veya 
hiç beyan edilmediği tespit edilmesi halinde mahsup zamanı geçen geçici vergi tahsil edilmez, 
ancak gecikme faizi mahsup tarihine kadar hesaplanır ve vergi ziyaı cezası kesilir. Gecikme faizi 
ise geçici verginin normal vade tarihinden mahsup edilebileceği tarihe kadar geçen süre için 
hesaplanır. Bu nedenle, geçici vergiye ilişkin olarak pişmanlık talebinde bulunulması halinde de 
pişmanlık zammı, verginin normal vade tarihinden mahsup edileceği tarihe kadar hesaplanacaktır. 
 

7.7. Vergi İdaresinin Tespitinden/Beyana Çağrı Mektubu/Yoklamadan Sonra Pişmanlıkla 
Beyanname Verilmesi 

Mükellefin beyanname vermediğinin Vergi İdaresi tarafından somut olarak tespit edildikten sonra 
pişmanlık talebi ile verilen beyannameler kabul edilmez. Vergi İdaresinin banka, tapu kayıtları ve 
diğer kanallardan elde edilen bilgilere göre mükelleflerin kira geliri ve menkul sermaye iradı geliri 
                                                            
22 Bu konuda ayrıntılı bilgi için, www.ozdogrular.com, 18 Şubat 2013 (Ferhat FAHRAN, Pişmanlıkla Verilen 
Beyannamelere İhtirazi Kayıt Şerhi Konulup Konulmayacağının Değerlendirilmesi, Yaklaşım.). 
23 Maliye Bakanlığı’nın 25.07.2001 tarih ve 40427 sayılı Özelgesi. 
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gibi gelirlerin beyan edilmediğinin tespit edilmesi sonrasında beyana davet yazısı gönderildikten 
sonra, mükelleflerin pişmanlıkla beyanname vermesi mümkün değildir. Ancak, beyanname 
vermeyen mükellef nezdinde yoklama fişi ile yoklama yaptırılması ve yapılan yoklama sonrasında 
takdire sevk işlemi yapılmadan önce pişmanlıkla beyanname verilmesi halinde uygulamada 
mükellefin pişmanlık talebi kabul edilmektedir. Çünkü bu aşamada mükellefin beyan dışı bıraktığı 
vergi matrahı bilinmemekte, vergi ziyaının doğup doğmadı kesin olarak ortaya konamamaktadır. 
Benzer şekilde Vergi Daireleri İşlem Yönergesinin 52. maddesinde de açıklandığı üzere, 
beyanname verilmeyen dönemlerle ilgili olarak vergi dairesi tarafından mükellefe gönderilen 
beyana çağrı mektubunun mükellefe tebliğinden sonra mükelleflerin beyan etmedikleri 
beyannameleri (ilgili dönem beyannamelerin takdire sevk edilmemiş veya vergi incelemesine 
başlanılmamış olması kaydıyla) pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre beyan etmeleri mümkün 
bulunmaktadır.  

7.8. Vergi İncelemesine Başlandıktan veya Takdir Komisyonuna Sevk Edildikten Sonra 
Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi 

Mükellefler tarafından kanuni üresinde verilmeyen beyannamenin matrah takdiri için takdir 
komisyonuna sevk edildikten sonra veya herhangi bir dönemle ilgili vergi incelemesine 
başlandıktan sonra pişmanlık dilekçesi ile birlikte beyannamenin verilmesi durumunda, 
beyannamenin pişmanlık hükümlerine göre kabul edilmesi mümkün değildir. Kanun hükmüne 
göre, haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi 
incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel 
(Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara 
geçirilmiş olması gerekmektedir. Bu şekilde verilen bir beyanname kanuni süresinden sonra 
verilen beyanname olarak kabul edilir ve gerekli işlemler ona göre yapılır. Gerçekten de pişmanlık 
uygulamasından yararlanmak isteyen mükellef dilekçesini herhangi bir vergi incelemesine 
başlamadan önce vermeli ve dilekçe resmi kayıtlara geçmiş olmalıdır. İnceleme konusunun farklı 
olaylara isabet etmesinin bir önemi yoktur. Mükellef nezdinde incelemeye başlandığı an pişmanlık 
hükümlerinden faydalanılamaz. Ayrıca, mükellef dilekçesini, vergi türleri itibariyle takdir 
komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel vermeli ve dilekçe resmi kayıtlara geçmiş olmalıdır. 
Takdir komisyonuna sevk vergi türleri itibariyle yapılmaktadır. Dolayısıyla, mükellef takdir 
komisyonuna sevk edilen vergi türü itibarıyla pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. Ancak, 
şartların sağlanması halinde diğer vergi türleri için pişmanlık hükümlerinden yararlanabilir.24  
 
Öte yandan, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıkları yapılan ve yakında TBMM’ne sevk edilmesi 
beklenen damga vergisi ve harçlarda değişiklik yapan kanun tasarısı ile vergi incelemesi sırasında 
pişmanlık dilekçesi veremeyenlere de pişmanlığın yolunu açacak düzenleme yapılmaktadır. 
Mevcut durumda, yukarıda yapılan açıklamalarda da belirtildiği üzere, mükelleflerin vergi cezası 
gerektiren hareketlerini Vergi İdaresine bildirerek cezasız ödemesini sağlayan ‘pişmanlık ve ıslah’ 
maddesi inceleme altındaki mükellefleri kapsamıyor. Şu andaki uygulamada herhangi vergi 
dolayısıyla incelemede olan mükellefler bu düzenlemeden diğer vergiler için de yararlanamıyorlar. 
Örneğin bir şirkete sadece ve sınırlı olarak KDV hesaplarının incelemesi sırasında mükellefler 
gelir vergisi, muhtasar beyanname, damga vergisi veya kurumlar vergisi gibi vergiler için 
pişmanlıkla beyanda bulunamıyorlar. Taslağa göre, Vergi Usul Kanununun 371. maddesinin 
birinci fıkrasının 2. bendinde yer alan “herhangi bir” ifadesi kaldırılıyor. Yeni düzenlemeye göre 
artık mükellefler, sadece incelendikleri vergi ile ilgili pişmanlık talebinde bulunamayacaklar, diğer 
vergiler için pişmanlık talep ederek vergi ziyaı cezasından kurtulabilecekler. Taslakta ilgili bölüme 

                                                            
24 Beyanname Düzenleme Rehberi 2016, a.g.e., s.408. 
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“Haber verme dilekçesinin incelemenin konusu dışındaki hususları kapsaması şartıyla sınırlı vergi 
incelemesine başlanması pişmanlık şartlarının ihlali sayılmaz” ifadesinin de eklenmesi 
öngörülmektedir.25  
 

7.9. Pişmanlık Müessesinin Uygulamasında Tartışmalı Bazı Hususlar 
 

1950 yılından itibaren Vergi Usul Kanununda yer alan pişmanlık müessesinin uygulamasında 
halen tartışmalı durumda olan birçok husus bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunun 359. maddesine 
göre, bu kanunun 371. maddesindeki koşullara uygun olarak durumu ilgili makamlara pişmanlık 
dilekçesi ile bildirenler hakkında, kaçakçılık cezasının uygulanmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla 
371. maddede yer alan pişmanlık müessesinden yararlanma koşulları arasında yer alan ve vergi 
ziyaı cezası kesilmesini engelleyen “ödeme” koşulunun, adli süreç açısından geçerli olup olmadığı 
konusu, halen üzerinde uzlaşılamayan bir konu durumundadır. Yine, mücbir sebeplerin var olması 
halinde pişmanlık müessesi için belirlenmiş sürelerin akıbeti de tartışmalı bir husustur. Ayrıca, 
“mükellef nezdinde bir incelemeye başlanmamış olması” koşulunun; incelemeye konu olan 
dönemi mi yoksa tüm dönemleri mi kapsadığı hususu ile karşıt incelemenin konumu da üzerinde 
görüş birliğine varılmamış noktalardır. Bu çerçevede; vergi ziyaı olmaksızın kaçakçılık fiillerinin 
işlenmesi durumunda pişmanlık müessesinin uygulanmamasının vergilemede eşitlik açısından 
değerlendirilmesi, matrahsız verilen beyannamelerin vergi ziyaına sebebiyet verilmediği 
gerekçesiyle pişmanlık hükümleri çerçevesinde kabul edilmemesinin ortaya çıkarabileceği 
sonuçlar da değerlendirilebilir nitelik taşımaktadır.26 
 
7.9.1. Kaçakçılık fiillerini işleyenlerin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları 
 
VUK’ nun 359. maddesinde yer alan kaçakçılık fiillerini işleyenlerin 371. maddede düzenlenen 
pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları halinde haklarında 359. maddede yer alan hürriyeti 
bağlayıcı cezalar yönünden işlem yapılmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu noktada pişmanlık 
hükümlerini düzenleyen madde metnine bakıldığında kanunun lafzı açıkça “vergi ziyaı cezasını 
gerektiren fiilleri işleyen mükellefleri” kapsamaktadır. Yani pişmanlık hükümlerinden 
yararlanabilmenin öncelikli koşulu vergi ziyaı cezası gerektiren fillerle vergi ziyaına sebebiyet 
vermektir. Bu itibarla, vergi kanunlarına aykırı olduğu halde fiilin sonucunda vergi ziyaı ortaya 
çıkmıyorsa mükellefin pişmanlık talebinde bulunması mümkün olmayacaktır. Pişmanlık 
hükümlerinden yararlanılmasının ön koşulunun vergi ziyaına sebebiyet vermek olmasına 
kaçakçılık suçları açısından bakılacak olursa ortaya ciddi bir sorun çıkmaktadır. Şöyle ki; Vergi 
Usul Kanunun 359. maddesinde yer alan kaçakçılık fiillerinin işlendiğinden bahsedebilmek için 
mutlak surette vergi ziyaının oluşması şartı aranmamaktadır.  
 
Ceza hukukunda illiyet bağının kurulabilmesi için hareket ve neticenin gerçekleşmiş olması 
gerekmektedir. Bu nedenle kaçakçılık suçları açısından suçun maddi unsurunda VUK’nın 359. 
maddesinde belirtilen hareketlerden sadece birisinin yapılmış olması suçun oluşması açısından 
yeterlidir. Kaçakçılık suçu bu anlamda hareket suçu, tehlike suçu ve şekli suç niteliği taşımakta, 
ayrıca vergi ziyaının meydana gelmiş olması aranmamaktadır27. Zaten maddedeki bazı fiillerle 
vergi ziyaına sebebiyet verme imkan ve ihtimali de bulunmamaktadır.28 Pişmanlık müessesi vergi 
suçu işleyenlerin bu suçlar nedeniyle duydukları pişmanlığı hukukileştirmesinden hareketle, gizli 

                                                            
25 http://www.hurriyet.com.tr/maliye-damga-ve-harc-vergilerinde-degisiklik-paketini-hazirladi, 03.06.2016. 
26 Burçin Bozdoğanoğlu, a.g.e., (http://maliyesempozyumu2016.mersin.edu.tr). 
27Sahir Erman; “Vergi Suçları”, İstanbul–1988, Yusuf Karakoç; Genel Vergi Hukuku, Genişletilmiş 4. Baskı, Yetkin 
Yayınları Ankara,2007, 471, 
28 Azmi Demirci, “Pişmanlık ve Islah Uygulamasında Yaşanan Sorunlar”, Vergi Dünyası, Sayı:331,Mart 2009. 
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kalan ve pişmanlık duyulan bazı vergi suçlarının bazı şartlarla cezalandırılmaktan vazgeçilmesini 
amaçlamaktadır. Böylece, gizlenen suçlar ve vergi alacağı ortaya çıkarılmakta, vergi ahlakı 
açısından ise zihni bir alıştırma fırsatı oluşturulmaktadır.29 

Kaçakçılık suçu işleyerek aynı zamanda vergi ziyaına sebebiyet verenlerin, pişmanlık 
hükümlerinden yararlanarak, hem 344. maddede belirtilen 3 kat vergi ziyaı cezasından hem de 
359. maddede yer alan hürriyeti bağlayıcı cezalardan kurtulmaları mümkün iken, vergi ziyaına 
sebebiyet vermeyenlerin ise pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları mümkün olmadığından her 
koşulda hürriyeti bağlayıcı cezaya tabi olacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu noktada; kaçakçılık 
suçunun oluşumu için vergi ziyaı sonucu aranmazken, kaçakçılık fiili dolayısıyla kesilecek vergi 
ziyaı cezası ve hürriyeti bağlayıcı cezanın ortadan kaldırılması için yararlanılacak “pişmanlık” 
müessesi için vergi ziyaı sonucunun aranıyor olması hem vergilemede eşitlik ilkesine aykırı hem 
de pişmanlık müessesinin amacına ters düşen bir durumdur. 
 
8. Sonuç  

Pişmanlık ve ıslah, temelinde beyana dayanan vergilerle ilgili olarak vergi ziyaı yatan ve Vergi 
İdaresinin bilgisi dahilinde olmayan bir olayın kendiliğinden dilekçe ile haber verilmesi üzerine 
uygulanmaktadır. Emlak Vergisi için pişmanlık ve ıslah hükümleri uygulanmaz. Beyana dayanan 
vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren yasaya aykırı hareketlerini ilgili makamlara 
kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere, belirtilen kayıt ve şartlarda vergi ziyaı cezası 
kesilmez. Kaçakçılık suçlarından birini işlemek suretiyle neden oldukları vergi ziyaı için pişmanlık 
talebiyle beyanname veren ve belirtilen şartları taşıyan mükellefler hakkında bu suçlardan dolayı 
suç duyurularında bulunulmaz ve adlarına vergi ziyaı cezası kesilmez. Pişmanlık uygulaması 
yapılabilmesi için, vergi ziyaının doğmuş olması gerekmektedir.  
 
Ayrıca, mükellefin kanuna aykırı davranışını, üçüncü bir şahıs tarafından resmi bir makama ihbar 
edilmeden önce kendiliğinden haber vermesi; mükellefin kanuna aykırı davranışını, idarece 
herhangi bir vergi incelemesine başlanılmadan önce veya takdir komisyonuna başvurulmadan 
önce kendiliğinden haber vermesi; mükellefin hiç verilmemiş vergi beyannamelerini pişmanlık 
talebine ilişkin dilekçenin veriliş tarihinden itibaren 15 gün içinde vermesi; mükellefin daha önce 
eksik ya da yanlış yaptığı bir beyanın pişmanlık talebine ilişkin dilekçenin veriliş tarihinden 
itibaren 15 gün içinde tamamlaması veya düzeltmesi ile mükellefin pişmanlık ve ıslah hükümlerine 
göre tahakkuk ettirdiği vergilerini ve bunlara ilişkin pişmanlık zammını birlikte haber verme 
tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödemesi gerekmektedir. 
 
Pişmanlık talebi kabul edilen beyannamelere 1. derece 1 kat usulsüzlük cezası kesilir. Pişmanlık 
talebiyle verilen beyannamelerde zarar beyanı veya mahsuplar gibi nedenlerle ödenecek verginin 
bulunmaması veya matraha ilişkin bilgilerin olmaması durumunda pişmanlık talebiyle verilen 
beyannameler için pişmanlık talebi vergi dairesince kabul edilmez. Pişmanlık talebi kabul 
edilmeyen beyannameler kanuni süresinden sonra verilen beyanname kabul edilerek 1. derece 2 
kat usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasının %50’si kıyaslanarak miktar itibariyle ağır olanı 
kesilir. Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ek olarak pişmanlık talebi ile verilen ek 
beyannameye usulsüzlük cezası kesilmez. Pişmanlık şartlarını ödeme yönünden ihlal eden 
mükellefler pişmanlıktan yararlanamaz. Bu durumda bu mükelleflerin verdiği beyannameler 
kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak kabul edilir ve 1. derece 2 kat usulsüzlük cezası 
ile vergi ziyaı cezasının %50’si kıyaslanarak miktar itibariyle en ağırı kesilir. 

                                                            
29 Osman S.Kocahanoğlu, “Vergi Hukukunda Pişmanlık Nedir?”, İktisat ve Maliye Dergisi, Temmuz 1985, C.XXXII, 
S.4, s.123. 
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Dipnot 

- Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı 
kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez. 

- Temmuz-Ağustos-Eylül/2016 Yaklaşım Dergisinde 3 bölüm halinde yayınlanmıştır. 
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