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Dersin Amacı 

Vergi Hukukunun genel (usul) kısmının hukuki yapısını ve uygulamasını 
öğretmek. Türk Vergi Sistemi içerisinde yer alan gelir üzerinden,  
harcamalar üzerinden alınan vergiler ile servet vergileri hakkında bilgi 
vermek, uygulama yaptırmak; böylece, pratikte karşılaşılabilecek 
sorunları çözme becerisi kazandırmak. 

Dersin 
Öğrenme 
Çıktıları 

• Vergi kavramını tanımlayabilmek.  
• Verginin anayasal ilkelerini anlayabilmek.  
• Verginin taraflarını tanımak ve vergilendirme sürecinin işleyişini 

öğrenmek 
• Vergi cezaları hakkında bilgi sahibi olmak 
• Vergi yargılaması sürecini kavramak 
• Vergi ve kamu alacaklarının takip ve tahsili hakkında bilgi sahibi 

olmak. 
• Gelirin temel özelliklerini ayırt edebilir. 
• Gelir türlerinin kapsamını açıklayabilir. 
• Her bir gelir unsuru itibariyle vergiye tabi matrahı tespit edebilir. 
• KDV ve diğer dolaylı vergileri tanımlayabilir. 
• Servet vergilerinin özelliklerini ayırt edebilir. 

Dersin İçeriği 

• Vergi kavramı, vergi hukukunun tanımı ve kapsamı hukuk sistemi 
içindeki yeri, Vergilemenin anayasal ilkeleri. Vergi hukukunun alt 
bölümlere ayrılması. Vergi hukukunun bağlayıcı (asli kaynakları) 
ve bağlayıcı olmayan (yardımcı) kaynakları. Bu kaynakların 
Yasama, Yürütme, Yargı ve diğer kaynaklar olarak doğdukları 
organlara göre tasnifi. Vergi hukukunun diğer hukuk dalları ile 
ilişkisi. 

• Vergi kanunlarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması. 
Vergi hukukunda yorum, nitelendirme ve ispat kuralları. 
Vergilemenin tarafları: Vergi idaresi, vergi yükümlüsü ve 
sorumlusu, Vergi ehliyeti. Kanuni ve iradi temsil. 

• Genel Olarak Vergilendirme süreci. Tarh türleri: Beyana dayalı 



tarh; İkmalen, re'sen, idarece tarh. Tebliğ türleri, tebliğ kuralları, 
hatalı tebliğler. Verginin tahakkuku ve kesinleşmesi. Vergi 
alacağını ortadan kaldıran sebepler. Ödeme, zamanaşımı, terkin ve 
diğer sebepler. Özel ödeme zamanları. 

• Mükellefin ödevleri; bildirme, defter tutma, belge düzenine uyma, 
muhafaza ve ibraz, diğer ödevler. Vergi idaresinin mükellefi 
denetleme yolları: Yoklama, inceleme, arama, bilgi toplama. 

• Vergi kabahatleri ve vergi suçları, cezalarının tanımı, kapsamı, 
uygulanışı. Vergi yargılama hukuku. Kamu alacaklarının takip ve 
tahsili.(Vergi icra hukuku) 

• Değerleme ve amortisman. Uygulama ve yargı kararlarını 
yorumlama. 

• Vergilerin konularına göre tasnifi. Gelir Vergisi. Verginin konusu, 
mükellefi, vergi sorumlusu, Gelir unsurlarının tanımı, çerçevesi, 
muaflık ve istisnalar, vergilendirme usulleri. Ticari kazançlar. 

• Zirai kazançlar. Serbest meslek kazançları, ücretler. Gayrimenkul 
sermaye iratları. 

• Menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar. Gelir vergisinin 
beyanı, verginin tarhı, ödenmesi. Vergi tevkifatı. 

• Kurumlar vergisinin konusu mükellefi. Harcamalar üzerinden 
alınan vergiler. Katma değer vergisi. (KDV). Verginin konusu, 
mükellefi, vergi sorumlusu, vergiyi doğuran olay. 

• KDV'de istisnalar. KDV'nin matrahı, tarhı. KDV İndirimi.  
• Özel tüketim Vergisi. Verginin konusu, mükellefi, vergi 

sorumlusu, vergiyi doğuran olay. 
• Diğer harcama vergileri.(Banka ve sigorta muameleleri vergisi, 

damga vergisi, Şans oyunları vergisi, Özel iletişim vergisi, Gümrük 
vergisi, Belediye vergileri. 

• Servet üzerinden alınan vergiler. Motorlu taşıtlar vergisi. Emlak 
vergisi. Veraset ve intikal vergisi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI 
Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 

Vergi kavramı, vergi hukukunun tanımı ve kapsamı hukuk 
sistemi içindeki yeri, Vergilemenin anayasal ilkeleri. Vergi 
hukukunun alt bölümlere ayrılması. Vergi hukukunun 
bağlayıcı (asli kaynakları) ve bağlayıcı olmayan (yardımcı) 
kaynakları. Bu kaynakların Yasama, Yürütme, Yargı ve 
diğer kaynaklar olarak doğdukları organlara göre tasnifi. 
Vergi hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi. 

Alternatif 
kaynaklardan ilgili 
konular her hafta 
okunacaktır. 



 

2 

Vergi kanunlarının yer, zaman ve anlam bakımından 
uygulanması. Vergi hukukunda yorum, nitelendirme ve 
ispat kuralları. Vergilemenin tarafları: Vergi idaresi, vergi 
yükümlüsü ve sorumlusu, Vergi ehliyeti. Kanuni ve iradi 
temsil. 

Alternatif 
kaynaklardan ilgili 
konular her hafta 
okunacaktır. 

3 

Genel Olarak Vergilendirme süreci. Tarh türleri: Beyana 
dayalı tarh; İkmalen, re'sen, idarece tarh. Tebliğ türleri, 
tebliğ kuralları, hatalı tebliğler. Verginin tahakkuku ve 
kesinleşmesi. Vergi alacağını ortadan kaldıran sebepler. 
Ödeme, zamanaşımı, terkin ve diğer sebepler. Özel ödeme 
zamanları. 

Alternatif 
kaynaklardan ilgili 
konular her hafta 
okunacaktır. 

4 

Mükellefin ödevleri; bildirme, defter tutma, belge düzenine 
uyma, muhafaza ve ibraz, diğer ödevler. Vergi idaresinin 
mükellefi denetleme yolları: Yoklama, inceleme, arama, 
bilgi toplama. 

Alternatif 
kaynaklardan ilgili 
konular her hafta 
okunacaktır. 

5 
Vergi kabahatleri ve vergi suçları, cezalarının tanımı, 
kapsamı, uygulanışı. Vergi yargılama hukuku. Kamu 
alacaklarının takip ve tahsili.(Vergi icra hukuku) 

Alternatif 
kaynaklardan ilgili 
konular her hafta 
okunacaktır. 

6 Değerleme ve amortisman. Uygulama ve yargı kararlarını 
yorumlama. 

Alternatif 
kaynaklardan ilgili 
konular her hafta 
okunacaktır. 

7 Ara sınav  

8 

Vergilerin konularına göre tasnifi. Gelir Vergisi. Verginin 
konusu, mükellefi, vergi sorumlusu, Gelir unsurlarının 
tanımı, çerçevesi, muaflık ve istisnalar, vergilendirme 
usulleri. Ticari kazançlar. 

Alternatif 
kaynaklardan ilgili 
konular her hafta 
okunacaktır. 

9 Zirai kazançlar. Serbest meslek kazançları, ücretler. 
Gayrimenkul sermaye iratları. 

Alternatif 
kaynaklardan ilgili 
konular her hafta 
okunacaktır. 

10 Menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar. Gelir 
vergisinin beyanı, verginin tarhı, ödenmesi. Vergi tevkifatı. 

Alternatif 
kaynaklardan ilgili 
konular her hafta 
okunacaktır. 

11 

Kurumlar vergisinin konusu mükellefi. Harcamalar 
üzerinden alınan vergiler. Katma değer vergisi. (KDV). 
Verginin konusu, mükellefi, vergi sorumlusu, vergiyi 
doğuran olay. 

Alternatif 
kaynaklardan ilgili 
konular her hafta 
okunacaktır. 

12 KDV'de istisnalar. KDV'nin matrahı, tarhı. KDV İndirimi.  

Alternatif 
kaynaklardan ilgili 
konular her hafta 
okunacaktır. 

13 Özel tüketim Vergisi. Verginin konusu, mükellefi, vergi 
sorumlusu, vergiyi doğuran olay. 

Alternatif 
kaynaklardan ilgili 
konular her hafta 
okunacaktır. 



14 
Diğer harcama vergileri.(Banka ve sigorta muameleleri 
vergisi, damga vergisi, Şans oyunları vergisi, Özel iletişim 
vergisi, Gümrük vergisi, Belediye vergileri. 

Alternatif 
kaynaklardan ilgili 
konular her hafta 
okunacaktır. 

15 Servet üzerinden alınan vergiler. Motorlu taşıtlar vergisi. 
Emlak vergisi. Veraset ve intikal vergisi. 

Alternatif 
kaynaklardan ilgili 
konular her hafta 
okunacaktır. 

16 Final Sınavı  
 
KAYNAKLAR 
Ders Notu Bu derse ait ders notları ve slaytlar 

Diğer 
Kaynaklar 

1. “Taxation in Turkey” by Ahmet Başpınar, Yaklaşım, 1st Edition 
(February 2011), ISBN: 978-605-5929-53-4. 

2. “Turkish Taxation System” by The Republic of Turkey Ministry Of 
Finance Revenue Administration, 
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/taxation_system2016.
pdf. 

3. “Türk Vergi Sistemi” by Nurettin Bilici, Seçkin, 39th Edition (February 
2017), ISBN: 978-605-9527-29-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERYAL PAYLAŞIMI  
Dökümanlar  Bu derse ait ders notları, slaytları. 
Ödevler  Yok 
Sınavlar  1 Ara Sınav ve 1 Final Sınavı 
 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI PAYI 
Ara Sınav 1 40 
Ödevler Yok 0 
Küçük sınav (quiz) Yok 0 
TOPLAM 1 40 
Yıliçinin Başarıya Oranı  40 
Finalin Başarıya Oranı  60 
TOPLAM   100 
 
Ders Kategorisi 
Temel Bilimler ve Matematik %0 



Mühendislik Bilimleri %0 
Sosyal Bilimler %100 
 
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE 
İLİŞKİSİ 

No Program Yeterlilikleri 
Katkı Düzeyi 
1 2 3 4 5  

1 
Pazarlama, insan kaynakları yönetimi, üretim yönetimi, muhasebe 
ve finans gibi işletmenin alt alanlarında bilgi toplamak ve bu bilgiyi 
firmanın bütün misyon ve vizyonuna entegre etmek ve uygulamak. 

   X   

2 

Bilgi teknolojisi ve araştırma yöntemlerini kullanarak; veriyi 
edinme, yorumlama, sentezleme ve sonuçları karar vermede 
kullanarak, kritik ve stratejik düşünceyi iş problemlerini çözme ve 
analiz etmede uygulamak. 

X      

3 
Küreselleşmenin şirketler, insanlar ve ulusal ekonomiler üzerindeki 
etkisini farklı hukuki, siyasi ve ekonomik sistemleri göz önünde 
bulundurarak anlamak. 

   X   

4 Daha iyi ürün, hizmet ve süreç yaratmada inovasyonun rolünü 
anlamak. X      

5 Yazılı profesyonel iletişimde ve resmi sözlü sunumlarda yeterlilik 
gösterme yeteneği.  X     

6 Liderlik yeteneklerine sahip olma ve grup görevlerini yerine 
getirmede takım oluşturma ve işbirlikçilik yeteneklerini kullanma.  X     

7 
İş yerlerindeki hukuki ve etik sorunları tanımak, bu sorunların 
potansiyel sonuçlarının farkında olmak ve bunlara alternatif 
çözümler üretmek. 

    X  

8 
Örgütsel kapsamda, kararlarda ve iş uygulamalarında 
sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk kavramlarını 
anlamak. 

  X    

9 
Devamlı olarak profesyonel, saygılı, dürüst, adil ve mantıklı bir 
biçimde davranmak ve etik prensipleri ve mantıksal akıl yürütmeyi 
iş kararlarını almak ve doğrulamak için kullanmak. 

 X     

 
*1’den 5’e kadar artarak gitmektedir.  
 
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlikler Etkinlikler Süresi 
(Saat) 

Toplam 
İş Yükü 

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48 
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48 
Ara sınavlar 1 24 24 
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30 
Toplam İş Yükü   150 
Toplam İş Yükü / 30   150/30 
Dersin AKTS Kredisi   5 
 


