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ÖZET 

Vergi, devletin tüzel ve gerçek kişiler üzerine yüklediği ekonomik değerlerdir. 
Vergi denetimi ise, vergi kanunlarında yer alan hükümlere uyulup uyulmadığını ve 
ödenecek verginin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak üzere yapılır. 
Vergi devletlerin gelişimi için önemli olduğundan, vergi denetimi ve etkinliğini 
etkileyen faktörlerinde tespit edilip değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. 

 

Çalışmanın amacı; vergi denetimini belirleyen faktörleri, ülkemizdeki vergi 
denetim yapısının ne düzeyde olduğunu sorgulamak ve ülkemizde vergi denetiminin 
etkinliğini arttırmaya yönelik neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. 

Çalışmanın oluşmasında, konuyla ilgili literatürde yer alan bilgi ve bulgular, 
çalışmalar ve istatistiksel verilerin kullanımına dayalı bir derleme ve değerlendirme 
yapılmaktadır. Bu kapsamda çeşitli kitaplar, tez çalışmaları, makaleler, raporlar, 
sempozyumlar ve internet kaynaklarından yararlanılmıştır.  

Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, vergiye ilişkin temel 
bilgilere yer verilmektedir. İkinci bölümünde, denetim kavramı ve vergide denetimin 
Türkiye’deki tarihsel gelişimi incelenmektedir. Son bölümde ise, etkinlik kavramı ve 
vergide etkinliğin istenen düzeyde yapılmamasının nedenleri değerlendirilmektedir. Bu 
çalışmada, Türkiye’de vergi denetiminde etkinliğin olmadığı, vergi denetim etkinliğinin 
oluşmasında birçok faktörün yer aldığı ve bunların geliştirilmesinin önemli olduğu 
sonucuna varılmıştır. 
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ABSTRACT 

Tax is the economic values that the government imposed on natural and legal 
persons. Tax audit is made to identify and to provide the compliance with the provisions 
of tax laws and to investigate the accuracy of tax payable, Tax is important for the 
development of the governments ; the  identification and evaluation of factors affecting 
the effectiveness of tax audits and it is gaining importance. 

 

The purpose of the study is to examine the factors determining the tax audit and 
the structure of the level of tax audit in our country; and to reveal what should be done 
to improve the effectiveness of the tax audit in our country. 

In the formation of the study, a compilation and evaluation are made which is 
based on the use of the  information and findings in the literature on the subject, studies 
and statistical datas.Wide range of books, theses, studies, articles, reports, symposia, 
and internet sources  were used in this context.   

In the first part of this work, which consists of three parts, basic information 
about the tax  is given.  In the second part, the concept of control  and the historical 
development of tax audit in Turkey  is examined. In the last part, the concept of 
efficiency    and the lack of efficiency in tax  at the desired level is evaluated. In this 
study, it is concluded that in Turkey there isnt an efficency in tax audit , in the 
formation of the effectiveness of tax audit many factors take part and the development 
of them is very important. 

 

Keywords:  
Tax, Tax Loss and Evasion, Tax Audit, Efficiency 
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GİRİŞ 

1. Çalışmanın Konusu

Vergi, devlet ve diğer kamu tüzel kişilikleri tarafından kamu hizmetlerini 

gidermek amacıyla egemenlik gücüne dayanarak, karşılıksız olarak, gerçek ve tüzel 

kişilerden cebir unsuruna dayalı olarak alınan ekonomik değerlerdir.  

Günümüz toplumlarında kamu finansmanı açısından gereklilik olan ve kamunun 

hizmet üretmesinde temel kaynak olan vergiler, beyan esasına dayanarak alınmakta ve 

mükellefin beyanına itibar edilmektedir. Ancak çoğu zaman mükellefler, vergi 

bilincinin bu doğrultuda gelişmemesi, vergilerin kamu hizmetlerine harcandığı algısının 

zayıflığı, vergi mevzuatının karmaşıklığı, vergi idaresinin etkinsizliği vb. nedenlerle 

gerçekleştirdikleri iktisadi faaliyetler neticesinde ortaya çıkan vergilerini beyan 

etmekten kaçınmakta ve beyan etmemektedirler. 

Vergi denetimi, idarenin ve mükelleflerin ilgili kanunlarla saptanan ilkeler 

çerçevesinde hareket edip etmediklerinin belirlenmesidir.  

Türkiye’de vergi idaresi vergi alacağını sağlıklı bir biçimde tahsil edebilmek 

için, mükellefleri çeşitli yollarla denetlemektedir. Yükümlüleri denetleme yolları 

şunlardır; yoklama, vergi incelemesi,  arama ve bilgi toplamadır.  

Vergi denetimi yeni yapılanma süreci 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile 12.07.2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmiş olup vergi denetim 

örgütündeki bu çift başlılık kısmen ortadan kaldırılmış ve adı geçen denetim birimleri 

doğrudan Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı çatısı 

altında (tek çatı) ve aynı unvan (vergi müfettişi) ile birleştirilmişlerdir. 

Vergi denetiminin etkinliği, vergi denetimi sonucunda mükelleflerce beyan 

edilen matrahın olabildiğince gerçeğe yaklaştırılmasıyla ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca 

vergi denetimindeki etkinliğin bilinmesindeki amaç, yapılan denetim faaliyetlerinin 

başarılı olup olmadığını öğrenmektir. Vergi denetiminin etkin bir şekilde uygulanması 

sonucunda, mükelleflerin vergiye uyumu artar ve bunun sonucunda vergi kayıp ve 

kaçağı azalır ve vergi gelirleri de artış gösterir.  

Ülkemizde vergi denetiminin etkinliğinde ortaya çıkan sorunlar, personel ile 

ilgili sorunlar; denetim elemanlarının nitelikleri, denetim elemanlarının dış etkilere 
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maruz kalması, denetim eleman sayısının yetersizliği, performans değerlendirmesinin 

yapılmaması, yönetsel sorunlar, diğer sorunlar; vergi cezaları, uzlaşma, vergi mevzuatı, 

vergi afları, beyan sisteminin tam uygulanmayışı, vergi bilinci gibidir. 

Etkin bir vergi denetim sistemi, vergi idaresinin başarısına katkıda bulunarak 

ülkenin gelecek planlarının yerine getirilmesinde, vergide adalet ilkesinin kuvvetli bir 

şekilde ortaya çıkması ile demokratik ortamın gelişimi ve etkin bir kamu hizmeti 

sunumuna neden olacaktır. 

Vergi kaybını en aza indirebilmek için denetlenen mükelleflerin oranının % 

4’lerden daha yukarıya çekilmesi sağlanmalı, denetlenen mükelleflerin sayısı artırılmalı 

ve boş olan denetim kadroları nitelikli elemanlarla doldurulmalıdır. 

2. Çalışmanın Amacı 

Çalışmanın amacı; vergi denetimini belirleyen faktörleri, ülkemizdeki vergi 

denetim yapısını ve ne düzeyde olduğunu sorgulamak ve ülkemizde vergi denetiminin 

etkinliğini arttırmaya yönelik neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. 

3. Çalışmanın Yöntemi 

Bu çalışmada, konuyla ilgili literatürde yer alan bilgi ve bulgular, çalışmalar ve 

istatistiksel verilerin kullanımına dayalı bir derleme ve değerlendirme yapılmaktadır. Bu 

kapsamda çeşitli kitaplar, tez çalışmaları, makaleler, raporlar, sempozyumlar ve internet 

kaynaklarından yararlanılmıştır.  

4. Çalışmanın Önemi  

Bu çalışmanın önemi; ülkemizde çeşitli dönemlerde yapılan vergi denetimi ile 

ilgili çalışmaların sonuçları ışığında, vergi denetiminin ne seviyede olduğu, vergi 

denetiminin etkinliğinin sorunları ve önerilerin üretilmesidir.  

5. Çalışmanın İçeriği 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak 

verginin tanımlanması yapılmış ve vergi ile ilgili temel kavramlar üzerinde durulmuştur 

İkinci bölümde, denetimin genel olarak tanımı, denetçi türleri ve vergi denetimi, 

vergi denetiminin amaçları, fonksiyonları, özellikleri ve türlerine ilişkin esaslar, 

ülkemizde vergi denetim sisteminin yapısı üzerinde durularak tarihsel gelişimi süreci ve 
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ülkemizde vergi denetimindeki yeni yapılanma süreci, bazı yabancı ülkelerdeki vergi 

denetim sistemleri açıklanmıştır. 

Üçüncü bölümünde, vergi denetiminin sorunları üzerinde durularak tespit edilen 

sorunlar teker teker açıklanmış ve konu ile ilgili genel değerlendirmeler yapılmış olup, 

vergi denetimin etkinleştirilebilmesi amacıyla sorunlara yönelik çözüm önerilerinde 

bulunulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

VERGİLEMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR VE TEORİK 

YAKLAŞIMLAR 
1. VERGİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Toplumun sürekli değişen istek ve ideallerine bağlı olarak vergilerde bu 

doğrultuda zorunlu ödemeye dönüşmüştür. Yardım adı altında yapılan ödemeler daha 

sonraları ülkeye göre rica, lütuf, ihsan şekillerini almıştır. Zamanla da fedakârlık ve 

nihayet zorunluluk veya yükümlülük anlamlarına gelen kelimeler ortaya çıkmıştır1. 

Roma İmparatorluğunda zorunlu bir yükümlülük ifade eden vergi, Orta Çağda 

zorunlu olmayan ihtiyari bir ödemeye dönüşmüştür. Feodalite ile verginin özelliği 

değişmiş vergi halkın krala ve derebeyine kendi isteği ile verdiği bir yardım şeklini 

almıştır2. 

Osmanlı Devlet’inde ise vergi şeri ve örfi olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. 

Şeri vergiler, İslam hukuku esaslarına göre düzenlenen zekât, öşür, haraç ve cizye 

olarak zorunlu vergilerden meydana gelmiştir. Örfi vergiler ise işgal edilen ülkelerde 

uygulanan vergilerdir3.  

Bu vergiler: Zekat; altın, gümüş, para, ticaret malları, hayvanlar ile maden ve 

definelerdir. Aşar-Öşür; Toprak ya da tarım ürünlerini konu alan vergidir. Haraç; 

Fethedilen bir ülke halkının esir edilmeyip, yerlerinde bırakılması ve topraklarının 

kullanma hakkının kendilerine verilmesi karşılığında alınmış olan vergidir. Cizye; 

Müslüman olmayanlardan askerlik hizmeti karşılığı alınmış bir vergidir.  

Cumhuriyet döneminde 1925 yılında aşar (öşür) ve iltizam usulü kaldırılmıştır. 

1926 yılında Kazanç Vergisi getirilmiştir. Kazanç Vergisi ile ticaret şirketleri, ticaret ve 

sanat erbabı ile serbest meslek erbabının kazançları ve ücretlerin vergilenmesi 

hedeflenmiştir. 1942 yılında Varlık Vergisi çıkarılmıştır. Bu kanun büyük kentlerde 

ticaret sektöründe etkin olan gayrimüslim tüccarın piyasadan tasfiye edilmesi amacını 

taşımış, 1943 yılında uygulamadan kaldırılmıştır. 

                                                             
1 Akif Erginay, Kamu Maliyesi, 8. Baskı, Çağ Matbaacılık, Ankara, 1982, s. 26. 
2 Aytaç Eker, Kamu Maliyesi, 4. Baskı, Anadolu Matbaası, İzmir, 1999, s. 125. 
3 Salih Turhan, Vergi Teorisi ve Politikası, 6. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1998, s.10. 
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Cumhuriyet döneminde yapılan en köklü değişim ile gelir ve kurumlar vergisi 

1950 yılında yürürlüğe girmiştir. 1950-2006 yıllları arasında yürürlükte kalmış olan 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21.06.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5520 sayılı 

yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile yürürlükten kalkmıştır. 1950 yılında çıkan 5421 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 31.12.1960’ta çıkarılan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 

yürürlükten kaldırılmış ve yerini 1961 yılında yürürlüğe giren 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu’na bırakmıştır. 1956 yılında gider vergileri reform edilmiş, imalat aşamasını 

vergileyen ve sanayinin gelişmesini engelleyen Muamele Vergisi ile tüketim vergileri 

kaldırılmıştır. 1985 yılında da Katma Değer Vergisi Türk Vergi Mevzuatına girmiştir. 

Vergi ismi, şekli ve yapısı ile zaman içinde büyük bir gelişme göstermiştir. 2002 yılında 

Katma Değer Vergisinden ayrı olarak harcamalardan alınan vergiler Özel Tüketim 

Vergisi adı altında tek bir vergi de birleştirilmiştir. 2013 yılı Haziran ayında 1961 

yılından beri uygulanan Gelir Vergisi Kanunu’nun ve 2007 yılından beri uygulanan 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun kaldırılarak tek bir kanunda düzenlenmesi ve hem 

gerçek kişileri hem de kurumları birlikte kapsayacak şekilde yeni bir “gelir vergisi” 

kanunu oluşturulması amacıyla tasarı oluşturulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 

sunulmuştur.  

2. VERGİNİN TANIMI 

Vergi; mali, iktisadi, sosyal, hukuki, politik, hatta ahlaki yönleri ile 

kurumsallaşmış bir kavramdır. Vergi insanlık tarihi boyunca çok çeşitli faktörlerin etkisi 

ile şekillenmiş, çeşitli aşamalardan geçmiş bir olgudur. 

F. Neumark, vergiyi; “iktisadi kıymetlerin (kaydeten para meblağlarının) 

münferit iktisatlardan siyasi cebir altında devlete veya müdevver selahiyetlere sahip 

diğer şahıslarına bir karşılık mücip olmadan yapılan transferi demektir. Bu transferde 

icrası lazım gelen münferit ödemelerin şartları, bilhassa nevi, ölçüsü, sebep ve zamanı, 

umumi kanun hükümleri çerçevesinde olmak üzere ekseriya otoriter şekilde, o 

ödemeleri kabul eden makam tarafından tespit edilir” olarak tanımlamıştır. 
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Vergi; Devlete zorunlu olarak yapılan ödemelerdir. Jeze’ye göre vergi parsal, 

karşılıksız, zorunlu, belli kurallara göre alınan, kamu yararına tahsil edilen ve 

bireylerden örgütlü bir topluluğa dahil olmaları nedeniyle talep edilen tutarlardır4. 

Başka bir tanım ile vergi; devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu 

tüzel kişilerinin geniş anlamdaki kamusal faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları 

karşılamak ya da kamusal görevlerinin gereklerini yerine getirmek amacıyla ve yasal 

esaslara uymak kaydıyla hukuki cebir altında, özel bir karşılık vaadi olmaksızın geri 

vermemek üzere gerçek kişilerle gerçek olmayan kişilerden aldıkları para tutarlarıdır5.  

1982 Anayasasının 73. maddesinde, “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere 

mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli 

dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri 

yükümlülüklerin muaflık, istisna ve indirimleriyle, oranlarına ilişkin hükümlerinde 

kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar 

Kuruluna verilmiştir.” şeklinde ifade edilmiştir. 

Pehlivan vergiyi; “Devletin, kamu harcamalarının finansmanını karşılamak 

amacıyla toplumu meydana getiren fert ve kurumlardan ödeme güçleri ölçüsünde, 

karşılıksız olarak ve hukuki zorunluluk altında aldığı ekonomik değerlerdir.” şeklinde 

tanımlamıştır6. 

Verginin genel olarak özellikleri şu şekilde sıralanabilir: 

-Kamu giderlerini karşılamak için alınır. 

-Vergi miktarı vergiyi ödeyenin mali gücü ile orantılıdır. 

-Vergi kanunla alınır. 

-Vergi gerçek ve tüzel kişilerden alınır. 

-Vergi para ile ödenir. 

-Vergi karşılıksızdır. 

-Vergide zorunluluk vardır. 
                                                             
4 Gaston Jeze, Maliye İlmi ve Fransız Mali Mevzuatı Hakkında Başlangıç Dersleri, Paris, Marcel Giard, 
1931, Çeviren Mehmet Ertuğruloğlu, 1956, s. 381-383. 
5 Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, 11. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2000, s. 217. 
6 Osman Pehlivan, Kamu Maliyesi, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2011, s. 93. 
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-Vergiyi almak için siyasi bir otorite söz konusudur. 

Genel olarak kamu harcamalarının karşılanmasında kullanılan vergi; devletin 

tüzel ve gerçek kişiler üzerine yüklediği ekonomik değerleri ifade eder. Vatandaşlar 

tarafından devleti yönetmekle görevlendirilmiş olanlar plan ve programlarını 

gerçekleştirebilmek için kesin ve sürekli bir gelir olan vergiyi bir araç olarak 

kullanmaktadırlar. Bu yönüyle vergi; kamu harcamalarının karşılığının bulunması 

bakımından en demokratik finansman usulüdür7.  

Toplu halde yaşamanın bir gereği olarak doğan vergileme, toplum tarihi kadar 

eskidir. Topluluk olmanın ya da geniş ve çağdaş tabirle devlet olmanın gereği 

vatandaşlarına sundukları hizmetlerin finansmanını büyük oranda halktan topladıkları 

vergilerle karşılamak durumundadırlar8. 

Vergi, kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamak için gereken mali kaynak 

oluşturmak yanı sıra ekonomik ve sosyal amaçları gerçekleştirmek üzere, egemen kamu 

otoritesince kullanılan önemli bir araç olma özelliği taşımaktadır9. 

3. VERGİYİ AÇIKLAYAN GÖRÜŞLER 

Vergi ile herhangi bir faydanın değişimini ele alan bu teori sosyal sözleşme 

görüşüne dayanmaktadır. J.J. Rousseou’ nun sosyal sözleşme teorisine de esas oluşturan 

bu anlayışa göre vergi, bir çeşit tekel fiyatı yani devletçe sağlanan hizmetlerin 

fiyatıdır10.  

3.1. VERGİYİ HİZMET BEDELİ SAYAN GÖRÜŞ 

Vergi, devletin fertlere yaptığı hizmetlerin bedeli olarak alınır. Devlet yaptığı 

hizmetleri vatandaşlara bir bedel karşılığı satmaktadır11. Özellikle tam kamu malı 

sayılan kamu hizmetlerinin faydalarının bölünmemesi ve bu nedenle 

fiyatlandırılamamasının teknik olarak mümkün bulunmaması bu yaklaşımı gerçekçi 

olmaktan uzaklaştırmaktadır12. H. Laufenburger’e göre, vergi ile harç arasındaki ayırıcı 

                                                             
7 İsmail Türk, Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2002, s. 112. 
8 İbrahim Kumluca, Vergi Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörler, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:180, 
Eylül 2002, s. 91. 
9 S. Ateş Oktar, Vergi Hukuku, 6. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 4. 
10 Turhan, a.g.e., s. 13–14. 
11 Eker, a.g.e., s. 126. 
12 Oktar, a.g.e., s. 10. 
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özellik, pasaport alınması, mahkemelere başvurulması vb. belli hizmetlere ihtiyaç 

duyanlar bu hizmetlerden fayda elde ettiği için harç öderler, kamu hizmetleri karşılığı 

olan vergi, belli hizmetlerden faydalananların ödedikleri bedeldir13. Eleştirileri; 

uygulamada vergi ile harcın birbiriyle karıştırılmış olduğu, devlet ile vergi ödeyen 

kişiler arasında gerçekte böyle bir sözleşmenin olmadığı vb.dir14. 

3.2. VERGİYİ SİGORTA PRİMİNE BENZETEN GÖRÜŞ 

Vergi toplumda yaşayan bireylerin sahip oldukları mal ve mülklerini koruyan 

güven altında bulunduran devlete bu hizmetlerin karşılığı olarak ödenen sigorta primine 

benzetilmektedir. Devlet bireylerden bir sigorta şirketi gibi vergi adı altında para 

almakta ve karşılığında güvenlik ve asayişi sağlamaktadır15. 

Vergi, yapısı bakımından, sigorta primine benzememektedir. Sigorta şirketleri 

kişilerin olabilecek zararlarını karşılamak içindir. Devlet vergi versin ya da vermesin 

kişilerin zararlarını önleyecek tedbirleri almakta, kamu hizmetlerinin sürdürmektedir16. 

3.3. VERGİYİ GENEL GİDERLERİN KARŞILIĞI SAYAN GÖRÜŞ 

Toplum, bir üreticiler birliğine benzetilmekte ve vergi devletçe yapılan kamu 

hizmetlerinin sosyal üretime katılması karşılığında ödenen bir pay olarak kabul 

edilmektedir17. Devletin hedefi ekonomik faaliyetlerle sınırlanmaktadır. Devletin maddi 

hizmetleri yanında, çok sayıda manevi hizmetleri de vardır. Devletin aldığı vergiler 

maddi hizmetler kadar manevi hizmetler için de kullanılmaktadır. Toplanan vergilerin 

ne kadarının genel giderlerin oluşumuna katkıda bulunduğunu hesaplamak zordur. Bu 

görüşte verginin haklılığı görüşünden uzaklaşmaktadır18. 

 

 
                                                             
13 Nihat Edizdoğan - Özhan Çetinkaya - Erhan Gümüş, Kamu Maliyesi, 2. Baskı, Ekin Basım Yayın 
Dağıtım, Bursa, 2011, s.  142. 
14 Kamil Mutluer - Erdoğan Öner - Ahmet Kesik, Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi, 2. Baskı, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010, s. 189. 
15 Hakan Yılmaz, Türkiye’de Vergi Yapısı ve 1980 den Sonra Sektörel Vergi Yüklerinin Gelişimi, Ankara 
Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Proje Yatırımları 
Değerlendirme ve Analiz Dairesi Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, 1996, http://ekutup.dpt.gov.tr/vergi 
(Erişim:08.03.2013), s. 6. 
16 Emine Orhaner, Kamu Maliyesi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007, s. 146. 
17 Turhan, a.g.e., s. 15. 
18 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 96. 
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4. VERGİNİN FONKSİYONLARI 

Devlet kendinden beklenen görevleri yerine getirmek için belirli mali kaynaklara 

ihtiyaç duymaktadır. Tarihi gelişim süreci içinde bu ihtiyaçlarını mal ve hizmet olarak 

alırken günümüzde kamu gelirleri parasal olarak tahsil edilmektedir. Verginin 

fonksiyonları; mali, ekonomik ve sosyal fonksiyonları olmak üzere üç başlıkta ele 

alınabilir. 

4.1.  MALİ FONKSİYON 

 Vergilerin gerçek amacı malidir; vergi randımanını, vergilemede verimliliği 

arttırarak vergi hâsılatının kamu harcamalarını karşılaması ana hedeftir. Onun için, 

uygulanan vergi politikasının gerçekçi olması, uygulanacak vergilerle bu vergilerin 

konuları arasında uyum bulunması, aynı uyumun ekonominin gelişmişlik, milli gelir 

düzeyi ve milli gelirin dağılımında sağlanması gerekmektedir19.  

 Buna göre vergiler kamu harcamalarını karşılamak için alınır. Fakat bu mali 

amaç vergi sisteminin yeni durumuna kolaylıkla uyum sağlayabilecek esnek bir yapıya 

sahip olmalıdır. Öyle ki, birden bire ortaya çıkan normalin üzerindeki artışlara rahatlıkla 

uyum sağlamalıdır. İkinci olarak verginin tarh ve tahsiline ilişkin direkt masrafların 

mümkün olduğu kadar az olması ve piyasa mekanizmasının işleyişini azaltmamalıdır. 

Mali amaç vergilemenin temel ilkelerinden biri olan iktidar prensibine uymak ve 

vergilemeyi rekabet açısından mümkün olduğu kadar tarafsız kılmaktadır20. 

Vergiler toplumu meydana getiren bireylere bir fiyat karşılığı sunulamayan 

toplumsal nitelikteki mal ve hizmetler için gerekli olan finansman kaynağını 

oluşturmaktadır. Milli savunma hizmetleri, asayiş, yargı gibi iç güvenlik hizmetlerinin 

kaynağı vergilerdir. Devletin asıl görevlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu 

ana finansman kaynağıdır. 

4.2.  EKONOMİK FONKSİYON  

Devlet anlayışında meydana gelen gelişmeler sonucunda, tarafsız devletin yerini 

müdahaleci devlet anlayışı almasına bağlı olarak vergilemenin kapsamı tarafsız olarak 

alınan vergiden müdahaleci olarak alınan vergiye dönüşmüştür. Devletin müdahalecilik 
                                                             
19 Efsun Şimşek, Türk Vergi Sisteminde Vergi Kaçakçılık Suçu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstütüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s. 7. 
20 Turhan, a.g.e., s. 33–34.  
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düzeyine göre vergi de yeni fonksiyonlar kazanmıştır. Ekonomik fonksiyon da 

bunlardan biridir. Vergilemenin iktisadi fonksiyonları içerisinde, yatırımları, üretimi ve 

tüketimi teşvik etmek veya kısıtlamak, ödemeler dengesini sağlamak, tasarrufu teşvik 

etmek, ekonomik yapıyı değiştirmek, ekonomik istikrarı sağlamak, gelir ve servet 

dağılımını sağlamak gibi konular yer almaktadır. 

Ekonomide büyüme ve istikrarın sağlanmasında vergilerden yararlanmak 

verginin, devlete gelir sağlama fonksiyonu yanında, ekonomiyi düzenleme aracı olarak 

kullanabilmesi iktisadi fonksiyonunu oluşturmaktadır21. Örneğin, vergi politikasının iş 

gücü potansiyelini nitelik ve nicelik bakımından artırması, özel tasarrufları ve 

yatırımları teşvik ederek sermaye birikiminin ve dinamik bir üretim faktörü olan 

teknolojik gelişimi hızlandırma aracı olarak kullanılabilir. 

4.3.  SOSYAL FONKSİYON 

Vergilemenin sosyal amacı özellikle piyasa mekanizmasının gerçekleştiremediği 

adil gelir ve servet dağılımının sağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Piyasa ekonomisi kurallarına göre gerçekleşen gelir ve servet dağılımı her zaman adil 

olmamaktadır. Bunun için devletin gelir ve servet dağılımındaki adaletsizlikleri giderme 

yönünde piyasaya müdahale etmesi gerekir. Çünkü adil ve dengeli bir gelir ve servet 

dağılımının gerçekleştirilmesi sosyal devlet anlayışının ve sosyal adaletin bir gereğidir. 

Sosyal amacın gerçekleştirilmesinde başvurulan yollardan bazıları şu şekildedir: 

-Artan oranlı gelir vergileri, belli sınırın üzerinde bulunan gelirden alınan ek 

vergiler, gider vergilerinde vergiye tabi mal ve hizmetten alınan vergilerin bunların lüks 

olup olmamalarına göre farklılaştırılması, toplumda ki gelir farklılıklarını kısmen olsun 

kaldırmak amaçlıdır. 

-Servet vergileri türleri ile birlikte diğer amaçlar yanında servet farklılıklarını 

ortadan kaldırmak amacını güden vergilerdir. 

-Yaşlılara, iktisaden korunmaya muhtaç olanlara ait gelirlerin vergi dışı 

bırakılmasıdır22. 

                                                             
21 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 98. 
22 Nihat Edizdoğan, Kamu Maliyesi 2, Ekin Kitabevi, Bursa, 1998, s. 62. 
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-Nüfus politikasına ilişkin amaçlar izlenebilmektedir. Evlenmeleri teşvik için 

evli yükümlülere vergi indirimi yapılması gibi, 1920’de Fransa’da kabul edilen bekarlık 

vergisi ile 1943’te Almanya da uygulanan evlilik yardımı buna örnek gösterilebilir23. 

Devlet vergileme yoluyla sosyal adaletin sağlanması yani gelir kaynak 

dağılımındaki eşitsizliklerin giderilmesini hedefleyebilir. Bunu yapmak için yüksek 

gelir seviyesindeki bireyleri düşük seviyedekilere oranla nispeten daha ağır 

vergilendirebilir. Kamu harcamaları da aynı amaca hizmet edebilir. 

5. TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 

5.1. VERGİNİN KONUSU 

Kaynak suyun çıktığı yer olduğuna göre verginin kaynağı da milli gelir 

olmaktadır. Milli gelirin artması ölçüsünde vergi gelirlerinin de artması söz konusudur. 

Böylece milli gelirden üretim faktörlerinin aldıkları paylar da artacaktır. Vergi 

genellikle kişilerin sahip olduğu ekonomik kaynakların gelirleri üzerinden 

alınmaktadır24. 

Vergi teorisinin temel tartışma noktalarından biri de verginin konusu 

kapsamında hangi faaliyetler sonucunda doğacağı veya doğması gerektiğidir25. Verginin 

konusu, vergi kanunlarına göre verginin üzerinden alındığı, doğrudan doğruya veya 

dolaylı olarak kaynağını oluşturan iktisadi unsurdur26. 

Verginin üzerinden alındığı şey ekonomik bir değer, hukuki bir muamele, fiziki 

bir varlık, bir fiil, bir olay vb. olabilir. Sadece maddi anlamdaki mal ve eşyalar değil 

maddi olmayan ekonomik unsurlar, mükelleflerin fiziki varlığı ve sosyal durumları bile 

vergi konusuna dahil edilebilir. Örneğin, satın alınan bir çift ayakkabı için nasıl satış 

fiyatının belli bir oranı kadar Katma Değer Vergisi ödemek gerekiyorsa, bir doktora 

muayene olunduğunda, muayene ücretinin belli bir oranı kadar Katma Değer Vergisi 

ödemek gerekmektedir27.  

 

                                                             
23 Turhan, a.g.e., s. 39-40.  
24 Eker, a.g.e., s. 150. 
25 Yılmaz, a.g.t., s. 9.  
26 Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 10. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011, 
s. 39. 
27 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 100. 
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5.2.  VERGİNİN ALACAKLISI 

Vergi alacaklısı; anayasal olarak, egemenlik gücüne dayanarak çıkartılan 

kanunlarla vergiyi koyma ve uygulama yetkisi verilmiş olan devlettir. 

Vergi koymak yetkisi, devlete verilmiştir. Devlet; ülkesiyle, milletiyle, 

birlikteliği sağlayan tüm temel özellikleriyle, bir hukuki varlık olarak bu yetkisini 

kullanmakta ve vergi toplamaktadır28. 

Bu nedenle, verginin alacaklısı devlettir. Ancak burada devlet kavramı; sadece 

merkezi hükümet örgütünden ibaret değildir. Toplumu oluşturan kişilerden vergi alma 

yetkisine sahip olan devlet, vergi toplama yetkisini yerel yönetimlere (belediyelere, il 

özel idarelerine) ve diğer kamu tüzel kişilerine devredebilmektedir. Örneğin ülkemizde, 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ticaret Odaları, Mühendis ve Mimar Odaları gibi, mesleki 

kuruluşlar, parafiskal gelirler diye tabir edilen gelirleri toplama yetkisine sahiptirler. Adı 

geçen kurumlar söz konusu olan gelirleri devletin çıkardığı kanunlara dayanarak 

toplamaktadır29. 

5.3.  VERGİ MÜKELLEFİ  

Vergi Mükellefi (Yükümlüsü) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 8/1. 

maddesinde30 “Vergi kanunlarına göre kendisine vergi terettüp eden gerçek veya tüzel 

kişi” olarak tanımlanmıştır.  

Vergi mükellefi; kanuni mükellef, aracı mükellef ve fiili mükelleftir. Kanuni 

mükelef, vergi kanunlarında yasa koyucunun mükellef olarak tanımladığı, adına vergi 

borcu düşen kişiyi belirtmektedir. Aracı mükellef, kanuni mükellefi olduğu vergiyi 

başkasına yükleyen veya devreden kişidir. Fiili mükellef, vergiyi fiilen ödeyen ya da 

üzerine almak zorunda olan kişidir31. Örneğin gelir vergisinde gelir sahibi gerçek 

kişiler, kurumlar vergisinde ise kazanç elde eden tüzel kişilerdir. 

Vergi Usul Kanunu 9. maddesine göre, Vergi mükellefi olabilmek için kanuni 

ehliyet şart değildir. Bu nedenle medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmayanlar 

                                                             
28 Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, s. 46. 
29 Osman Pehlivan, Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Celepler Matbaacılık, Trabzon, 
2011, s. 44.  
30 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 10/1/1961, Sayı:10703-10705, Tertip:4, Cilt:1, s. 4. 
31 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 100-101. 
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yani küçükler (reşit olmayanlar), kısıtlılar ve mümeyyiz olmayanlar (iyiyi kötüden ayırt 

edemeyenler) vergi mükellefi olabilirler. Örneğin reşit olmayan bir çocuk ölen 

babasından kendisine miras yoluyla intikal eden mallardan dolayı veraset ve intikal 

vergisi mükellefi olur. Ancak bu çocuğun vergilendirmeye ilişkin şekli ödevleri kanuni 

temsilcileri tarafından yerine getirilir. Ayrıca vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak 

edilmesi mükellefiyeti kaldırmaz. Vergi mükellefi, verginin konusu gibi, vergiye ait asli 

unsurlardandır. Bu yüzden, verginin kanuniliği prensibi gereği, her vergi kanununda 

vergi mükellefinin de açık olarak belirtilmesi gerekir32. 

5.4.  VERGİ SORUMLUSU 

Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı 

muhatap olan kişidir. Başkasına ait verginin ödenmesi dolayısıyla, bir anlamda yapılan 

bu aracılık faaliyeti vergi bakımından önemli sonuçlara yol açmaktadır. Vergi kaynakta 

alındığından vergi kaybı olasılığı son derece düşüktür. Amaçlanan hasılatın ve 

yaratılması istenilen etkilerin gerçekleştirilmesi kolaylıkla sağlanabilmektedir. Ayrıca, 

verginin tahsili kısa süreler içerisinde yapılabilmektedir. Vergi maliyetinin düşürülmesi 

açısından olumludur. Verginin uygulanması işlemi masrafları işveren tarafından 

karşılanan elemanlarca gerçekleştirilmektedir. Bu ifadeye göre, başkalarına ait 

vergilerin kesilmesi, ödenmesi dolayısıyla yapılması gerekli harcamalar, vergi 

sorumlusu tarafından karşılanmaktadır. Bu, verginin kaynakta kesilmesinin sonucu 

olmaktadır33. 

5.5.  VERGİ SORUMLULUK HALLERİ 

Vergi sorumluluk halleri içinde Vergi Kesenlerin Sorumluluğu, Kanuni 

Mirasçıların Sorumluluğu, Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu, Limited Şirketlerin 

Vergi Sorumluluğu, Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu, Emlak Vergisinde 

Sorumluluk, Katma Değer Vergisi’nde Sorumluluk, Özel Tüketim Vergisi’nde 

Sorumluluk, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali 

Müşavirlerin Sorumluluğu, Diğer Sorumluluk Halleri  konuları incelenmiştir. 

 

 
                                                             
32 Pehlivan, Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, s. 45. 
33 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, 12. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007, s. 149. 
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5.5.1. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu 

Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, 

verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine 

getirmekten sorumludurlar (VUK Md. 11/1). Bu sorumluluk, bunların asıl mükellefe 

rucü hakkını kaldırmaz (VUK Md. 11/2). Mal alım satımı ve hizmet ifası dolayısıyla 

vergi kesintisi yapmak zorunda olanların, bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri 

halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve 

aralarında doğrudan veya dolaylı ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen 

sorumludurlar (VUK Md. 11/3). 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine34 göre yaptıkları ödemelerden vergi 

kesmeye mecbur olanlar; kamu idare ve müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş 

ortakları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, kooperatifler, 

yatırım fonu yöneticileri, gelirini gerçek usulde beyan etmeye mecbur olan ticaret ve 

serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre 

saptayan çiftçilerdir.   

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 24. maddesine göre35; dar mükellefiyete tabi 

kurumların ticari, zirai ve diğer kazanç ve iratlar dışında kalan kazanç ve iratları ile telif, 

imtiyaz, ihtirai işletme, ticaret ünvanı, alameti farika ve benzeri gayri maddi hakların 

satışı, devir ve temliki mukabilinde alınan bedelleri kurumlara ödeyen gerçek veya tüzel 

kişiler yaptıkları ödemelerden dolayı vergi kesmek durumundadırlar. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 17. maddesine göre36; kamu idare ve 

müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri, sair şirket ve 

müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri de vergi kesmekle yükümlü tutulmuşlardır. 

Damga Vergisi Kanunu’nun 19. maddesine göre37; genel ve katma bütçeli 

idareler, il özel idareleri, belediyeler, bankalar, iktisadi ve devlet teşekkülleri ile 

bunların iştirakleri ve müesseseleri de vergi kesmek zorundadırlar. 

 
                                                             
34 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 6/1/1961, Sayı:10700, Tertip:4, Cilt: 1, s. 50. 
35 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006, Sayı: 26205, Tertip: 5, Cilt: 45, s. 27. 
36 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 15/6/1959, Sayı: 10231, Tertip: 3. Cilt: 40, s. 7. 
37 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 11/7/1964, Sayı: 11751, Tertip: 5, Cilt: 3, s. 4. 
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5.5.2. Kanuni Mirasçıların Sorumluluğu 

Ölüm işi bırakma hükmündedir (VUK Md. 164). Ölüm halinde mükellefin 

ödevleri, mirası reddetmemiş mirasçılara geçmektedir. Ancak, mirasçılardan her biri 

ölenin vergi borcu ve bu borca ilişkin gecikme faizi ile zammından miras hisseleri 

oranında sorumludur (VUK Md.12). Ölümle birlikte vergi cezaları düşer ve mirasçılara 

geçmez. Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallarde ölüm dolayısıyla mirasçılara 

geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay 

eklenir (VUK Md.16).  

5.5.3. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 

Vergi Usul Kanunu’nun 10. maddesi; tüzel kişilerle kısıtlıların, vakıflar ve 

cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan kurumların, mükellef ya da vergi sorumlusu 

olmaları durumunda bunlara düşen ödevler, kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan 

kurumları idare edenler varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir. Küçük ve 

kısıtlılar, kanuni temsilcinin vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı cezaya 

muhatap tutulamazlar. Bu hallerde cezanın muhatabı kanuni temsilcidir (VUK Md. 

332). Küçük ve kısıtlıların kanuni temsilcilerinin, sorumluluk ödevlerini yerine 

getirmemeleri halinde, temsil ettikleri kişilerin mal varlığından alınmayan vergiler, 

kanuni temsilcilerin mal varlığından alınır. 

-Gerçek Kişilerde Kanuni Temsil 

Gerçek kişilerde kanuni temsil; küçükler, kısıtlılar ve mümeyyiz olmayanlar için 

söz konusudur. Fiil ehliyeti olmayan kişilerin yükümlülük ve sorumluluk ödevleri, 

bunların kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir. Kanuni temsilci; küçükler için 

veli, mümeyyiz olmayanlar için vasi, kısıtlılar için kayyım olarak tayin edilen kişilerdir.  

-Tüzel Kişilerde Kanuni Temsil 

Tüzel kişilerde örneğin, anonim şirketlerde kanuni temsilci yönetim kuruludur. 

Ancak, sözleşmeye hüküm konulmak kaydıyla anonim şirkette kanuni temsilcilik 

görevi, yönetim kurulu başkanına veya herhangi bir yönetim kurulu üyesine de 

bırakılabilir. Kollektif şirketlerde ortakların her biri, şirketin kanuni temsilcisi 

konumundadır. 

 



16 
 

5.5.4. Limited Şirketlerin Vergi Sorumluluğu 

Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya 

tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan 

doğruya sorumludurlar (AATUHK Md. 35/1). Ortağın şirketteki sermaye payını 

devretmesi halinde, payı devreden ve devralanlar devir öncesine ait kamu alacaklarının 

ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur (AATUHK Md. 35/2). Kamu alacağının 

doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı kişiler olmaları 

halinde bu kişiler, kamu alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur 

(AATUHK Md. 35/3)38. 

5.5.5 Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu 

Şirketlerin tasfiye işlemlerini yürütmekle görevli olan tasfiye memurları, tasfiye 

edilen kurumlara ait vergi borçlarından dolayı mütesesilen sorumludurlar (KVK Md. 

34, AATUHK Md. 33). 

5.5.6. Emlak Vergisinde Sorumluluk 

Emlak Vergisinde, devir ve ferağı (terki) yapılan bina ve arazinin devir ve 

ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş olan emlak vergisinden, devreden 

ve devralan müteselsilen sorumludurlar (EVK Md. 30)39. 

5.5.7. Katma Değer Vergisi’nde Sorumluluk 

KDV yükümlüsünün, Türkiye içinde ikametgahının ve işyerinin bulunmaması 

hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde, Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet 

altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesi 

bakımından sorumlu tutabilir (KDVK Md. 9)40. KDV’deki kanuni mükellef, mal 

teslimini veya hizmet ifasını gerçekleştiren, fiili mükellef ise nihai olarak malları satın 

alan tüketicilerdir. 

 

 

                                                             
38 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 28/771953, Sayı: 8469, Tertip: 3, Cilt: 
34, s. 8. 
39 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 11/8/1970, Sayı: 13576, Tertip: 5, Cilt: 9, s. 14. 
40 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2/11/1984, Sayı: 18563, Tertip: 5, Cilt: 24, s. 3  
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5.5.8. Özel Tüketim Vergisi’nde Sorumluluk  

ÖTV Kanunu’nun 4. maddesine göre41, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının 

ve işyerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde, Maliye Bakanlığı 

vergi alacağını emniyet altına almak için vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin 

ödenmesinden sorumlu tutabilir.   ÖTV Kanunu 13. maddesine göre, gerçek veya tüzel 

kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün Türkiye'deki rafinerilere fason olarak rafine 

ettirilmesi sonucu elde edilen (1) sayılı listedeki malların tesliminde doğacak özel 

tüketim vergisinin ödenmesinden, ham petrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili 

rafineri şirketi müteselsilen sorumludur. (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu 

malları daha yüksek tutarda vergiye tâbi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere 

satmak suretiyle vergi ziyama sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar 

adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesine göre 

vergi ziyaı cezası uygulanır. (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya 

ithaline ilişkin işlemler gerçekleştirenler, bu işlemlerden önce özel tüketim vergisinin 

ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar. Bu mecburiyete uymamak suretiyle 

gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile 

yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını 

gerçekleştirenler ile icra memurları, ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme 

faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek 

zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler. 

5.5.9. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli 

Mali Müşavirlerin Sorumluluğu 

Yükümlülerin beyannamelerini imzalayan ve yükümlülere ait belgeleri 

inceleyerek bu belgelere ilişkin tasdik raporu düzenleyen meslek mensupları, 

imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin 

defter kayıtlarına ve belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ve 

cezadan dolayı mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar (VUK 

Md. 227/2). 

 

                                                             
41 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi, 12/6/2002, Sayı: 24783, Cilt: 7, s. 2.  
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5.5.10. Diğer Sorumluluk Halleri 

-Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu: Basit usulde 

vergilendirilen ticaret erbabı ile götürü gider usulünü seçen gayrimenkul sermaye iradı 

sahipleri, yanlarında çalışan hizmet erbabının kanunda belirtilen süre içinde karne 

almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini sağlamaya mecburdurlar. Bu 

mecburiyete uymamaktan dolayı zamanında tahsil edilemeyen vergiler işverenden alınır 

(VUK Md. 251). 

-Motorlu Taşıtlar Vergisinde: Trafik sicil memurları ile noterler, vergisi 

ödenmemiş taşıtların devrini yapmaları halinde; fenni muayene memurları ise, vergisi 

ödenmemiş taşıtların muayenesini yapmaları halinde, mükelleflerle birlikte müteselsilen 

sorumludurlar (MTVK Md. 13)42. 

-Veraset ve İntikal Vergisinde: İntikali yapılan gayrimenkule ilişkin veraset ve 

intikal vergisi ödenmeden devir yapan tapu memurları, ödemeyen vergiden 

mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumlu olurlar (VİVK Md.19/2). 

-Damga Vergisinde: Vergiye tabi kağıtların Damga Vergisi’nin 

ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması gereken vergiden dolayı 

kağıtları ibraz edenler sorumludur (DVK Md. 24). 

5.6. VERGİYİ DOĞURAN OLAY 

Vergi Usul Kanunu’nun 19. maddesine göre, “vergi alacağı vergi kanunlarının 

vergiyi bağladıkları olayın vukuu (meydana gelmesi) veya hukuki durumunun 

tekemmülü (tamamlanması) ile doğar” biçiminde ifade edilmiştir.  

Mükellef açısından vergi borcunun ya da vergi idaresi açısından vergi alacağının 

olabilmesi için vergi mükellefi ile vergi konusu bazı şartların gerçekleşmiş olması 

gerekmektedir. Örneğin; gelir vergisinin doğabilmesi için bir gerçek kişinin gelir elde 

etmesi, emlak vergisi için kişilerin arazi, arsa ve bina gibi taşınmaz malların olması 

gerekmektedir43. 

Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle vergi alacaklısı ile vergi borçlusu 

arasında, mükellef bakımından vergi borcu ve alacaklı idare bakımından da vergi 

                                                             
42 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi, 23/2/1963, Sayı: 11342, Tertip: 5, Cilt: 2, s. 8.   
43 Orhaner, a.g.e., s. 149. 
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alacağı ilişkisi kendiliğinden doğmuş olmaktadır. Bunun üzerine vergi alacaklısı 

tarafından vergi alacağının doğumuyla ilgili olarak başka herhangi bir işlem 

yapılmasına gerek yoktur44. 

5.7.  VERGİ MUAFİYETİ VE İSTİSNASI 

Vergi muafiyeti (veya vergi bağışıklığı), “vergi kanunlarında esas itibariyle 

kendileri için vergi borcu doğması öngörülmüş olduğu halde, belirli kişi veya grupların 

vergi yükü dışında tutulması” vergi istisnası (veya vergi ayrıcalığı) ise “vergi 

kanunlarında vergilendirilmesi öngörülen bir konunun veya nesnenin kısmen veya 

tamamen, sürekli veya geçici olarak vergi dışı bırakılmasıdır”. Böylece vergi muafiyeti 

vergiye tabi kişilere yani özneye, vergi istisnası uygulaması ise objeye veya nesneye 

uygulanmaktadır45. 

Bir muafiyet ya da istisnadan söz edilebilmesi için, her şeyden önce o kişi ya da 

konunun vergi kapsamına alınmış olması gerekmektedir. Ancak, bundan sonra bazı kişi 

ya da kişi gruplarının muaf tutulması ya da vergi konusunun kısmen ya da tamamen 

vergiden istisna tutulması mümkün olabilecektir. Vergi muafiyeti veya istisnası ise, 

ekonomik, sosyal, mali nedenle; bir kısım kişiler ya da konulardan belirli koşullar 

çerçevesinde, kısmen veya tamamen vergi istenilmemesi yoluna gidilebilecektir46. 

5.8. VERGİNİN MATRAHI 

Verginin matrahı, “verginin üzerinden hesaplandığı değer veya miktardır”. 

Matrah; “mükellefin ödemesi gereken verginin hesaplanmasına esas alınan teknik, fiziki 

yada ekonomik büyüklüktür”. Vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasından sonra, 

verginin konusunu oluşturan nesnelere, ilgili kanunda belirtilmiş olan muafiyet ve 

istisnalar ile diğer birtakım giderler uygulanmak suretiyle matrahlar tespit edilir47. 

Matrah, fiziki miktarlar olabileceği gibi, iktisadi değerlerde olabilir. Matrah, 

ekonomik bir değerden hareketle para cinsinden ifade ediliyorsa “advalorem matrahlı 

                                                             
44 Kamil Mutluer, Vergi Genel Hukuku, 2. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008, s. 
125. 
45 Fevzi Devrim, Kamu Maliyesine Giriş, 4. Baskı, İlkem Ofset, İzmir, 2002, s. 246-247. 
46 Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, s. 48. 
47 Mutluer - Öner - Kesik, a.g.e., s. 223. 
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vergiler”; sayı, metre, metrekare, silindir hacmi, litre ve kilo gibi fiziki büyüklükleri 

ifade ediyorsa, bu vergilere de “spesifik matrahlı vergiler” denilmektedir48. 

Verginin hesaplanacağı değer veya miktarların belirlenmesiyle ilgili olarak 

çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlar, beyan usulü, karine ve dış göstergeler usulü, 

götürü usul, idarece takdir usulü gibi usullerdir.  

-Beyan Usulü, vergi matrahının yükümlülerce veya vergi sorumluları tarafından 

vergi kanunlarında öngörülen kurallara uygun olarak belirlenip beyanname ile vergi 

idaresine bildirilmesidir. Vergi idaresinin görevi, beyan edilen matrahların doğruluğunu 

kontrol etmektir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve emlak vergisi 

gibi önemli vergi türlerinde uygulanmaktadır49. Beyan usulünde matrahlar, mükellefler 

tarafından tespit edilerek bildirilir50. 

-Karineler (Dış Göstergeler) Usulü, bilinen birşeyden yararlanarak 

bilinmeyeni belirlemeye yarayan bir usuldür. Matrahın belirlenmesinde mükellefin gelir 

ve servetinin ölçüsü olarak kira, kapı, pencere, işçi sayısı, şehir, nüfus vb. göstergeler 

esas alınmaktadır. Çağdaş mali yönetim tekniklerine ve temel vergi ilkelerine uymadığı 

için çok kullanılmamaktadır51. Verginin konusu bir kısım dış belirtileri her zaman için 

gerçek vergi matrahını temsil etmeyeceğinden objektiflikten uzak kalmıştır52. 

-İdarece Takdir Usulü, vergi matrahı, vergi idaresince, tek taraflı olarak 

belirlenmektedir. Takdiri yapacak görevlilerin keyfi ya da yönetimi veya mükellefi 

kayırıcı takdirde bulunmaları vergi adaletini bozabilir53. Vergi idaresinin, herbir vergi 

yükümlüsüne ilişkin vergi borcunu ayrı ayrı tespit etme durumudur. Sübjektif bir 

uygulama esasına dayanan ve yükümlülerin aleyhine olarak matrahların çok yüksek 

belirlenmesi tehlikesini taşıyan bu usul günümüzde çok kullanılmamaktadır. 

-Götürü Usulü, vergi borcunun hesaplanmasına esas teşkil edecek matrahının 

gerçek miktarını araştırmadan vergi idaresi tarafından tahmini olarak belirlenmesidir. 

Beyan usulünün karşıtı bir usuldür. Tespit edilen vergi matrahları, gerçek vergi 

                                                             
48 Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, 5. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2011, s. 251. 
49 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 105. 
50 Mutluer, a.g.e., s. 129. 
51 Orhaner, a.g.e., s.  153. 
52 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 104. 
53 Orhaner, a.g.e., s. 153. 
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matrahının altında olabileceği gibi, üzerinde de olabilir54. Götürü usul, sağlıklı bir belge 

düzeninin yerleşmesi ve vergi denetiminin etkinliği yönünden olumsuz sonuçlara neden 

olabilmektedir55. 

5.9. VERGİ TARİFESİ 

Vergi tarifesi; ödenecek vergi tutarının belirlenmesi için vergi matrahına 

uygulanan oran ve ölçüler olarak tanımlanabilir56. Matrah ağırlık, uzunluk, alan vb. 

fiziki ölçüleri olan tarife ise spesifik, vergi matrahı ekonomik değerse belirli bir orana 

göre alınıyorsa ad valorem olmaktadır57. 

Tarifeler düz veya sabit oranlı, artan oranlı, azalan oranlı ve ters artan oranlı 

olmak üzere dört grubta ele alınmaktadır. 

-Düz-Sabit Oranlı Tarife: Vergi matrahındaki değişmelere karşın, vergi 

oranının aynı kalmasına denilmektedir. Adil gözükmesi, hesaplama ve uygulama 

kolaylığı ile mükellefleri zorlamaması ve sıkmaması, ekonomik olması, tarh, tahakkuk, 

tahsil ve denetim bakımından kolaylık sağlaması, devletin yaptığı hizmetlerden herkes 

aynı eşitlikte yararlanma olanağına sahip olması ve matemetiksel tutarlılık olumlu 

yönlerini oluşturmaktadır. Mükelleflerin vergi ödeme güçlerindeki farklılıkları dikkate 

alınmadığından vergi adaletini yeterince sağlayamamaktadır58. 

-Artan Oranlı Tarife: Vergi matrahı artmasıyla birlikte vergi oranının da arttığı 

tarifedir59. Düz oranlı vergilemenin sakıncalarını giderici ve vergi adaletini 

gerçekleştirici, marjinal fayda yaklaşımının sonucu, denge sağlayıcı ve vergiye 

dayanıklılık olumlu yanlarıdır. Artan oranlılığın ölçüsünün ne olacağı, kapsam ve 

sınırlarının belirsiz olduğu, vergi kaybına yol açacağı, uygulamasının karışık ve 

masraflı olduğu, keyfi nitelikte bulunduğu, etkin bir vergileme yapılsa da tasarrufu 

engelleyeceği ve israfı özendireceği, suistimallere açık olduğu konuları eleştirilmiştir. 

Uygulamada; basit-sınıf usulü, dilim usulü ve gizli artan oranlılık çeşitleri 

bulunmaktadr.  

                                                             
54 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 104. 
55 Orhaner, a.g.e., s. 154. 
56 Akdoğan, Kamu Maliyesi, s. 230. 
57 Orhaner, a.g.e., s. 154. 
58 Akdoğan, Kamu Maliyesi, s. 231-232. 
59 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 108. 
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-Basit-Sınıf Usulü Artan Oranlılık; vergi konusu olan gelirin tabi olduğu vergi 

diliminin yükselmesi halinde, tüm matraha uygulanacak oranda yükselmekte, sınıf 

değiştikçe matrahın geneline uygulanacak vergi oranıda yükselmektedir60. 

-Dilim Usulü Artan Oranlılık; vergi matrahı çeşitli büyüklüklerdeki dilimlere 

ayrılarak, her bir dilim için tespit edilmiş olan oran sadece karşısındaki dilime 

uygulanmaktadır. Çeşitli dilimler için ayrı ayrı hesaplanan vergi miktarları toplanmak 

suretiyle toplam vergi miktarı belirlenmiş olmaktadır61. 

-Gizli Artan Oranlılık; bir tarife olmaktan çok, uygulama sonucu vergi 

oranlarındaki değişimin sonucu oluşmaktadır62. 

-Azalan Oranlı Tarife: Vergi matrahlarının yükselmesine karşılık vergi 

oranının düştüğü tarifedir63. Matrah küçüldükçe, vergi oranının da azalmasını 

amaçlayan uygulama artan oranlı tarifenin tersine çevrilmiş halidir64. 

-Tersine Artan Oranlı Tarife: Matrah arttıkça ortalama vergi oranının giderek 

azaldığı tarifedir65. Farklı gelir düzeyine sahip kişilerin harcamaları nedeniyle ödedikleri 

tüketim vergileri aynı olması dolayısıyla düşük gelirlilerin gelirleri içinde verginin 

yüksek gelirlilere göre daha yüksek bir oranı oluşturmasıdır66. Bir vergi tarifesi 

olmayıp, uygulanan verginin mükellef üzerindeki etkisinin, mükellefin gelirine 

kıyaslanmak suretiyle bulunmasıdır. Vergi adaletine uymayan bu uygulama, miktar 

esasına dayalı vergiler açısından daha sık ortaya çıkabilmektedir67. 

6. VERGİLENDİRME SÜRECİ 

Vergilendirme süreci vergi alacağının ortaya çıkışından devlet bütçesine 

geçişine kadar olan aşamaları kapsamaktadır. Bu süreçte mükellef ile devlet arasında 

tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil olarak adlandırılan birtakım işlemlerin yerine getirilmesi 

gerekmektedir. 
                                                             
60 Akdoğan, Kamu Maliyesi, s. 233-234. 
61 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 110. 
62 Akdoğan, Kamu Maliyesi, s. 238. 
63 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 112. 
64 Akdoğan, Kamu Maliyesi, s. 241. 
65 Turhan, a.g.e., s. 56. 
66 Metin Erdem - Doğan Şenyüz - İsmail Tatlıoğlu, Kamu Maliyesi, 9. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 
Bursa, 2011, s. 130. 
67 Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, s. 44. 
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6.1. VERGİNİN TARHI 

Vergi Usul Kanunu’nun 20. maddesinde; vergi alacağının ilgili kanunlarda 

gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı 

miktar olarak tespit eden idari bir işlem olarak tanımlanmıştır. Verginin tarhı, beyana 

dayanan tarh, ikmalen vergi tarhı, re’sen vergi tarhı, idarece vergi tarhı şeklinde 

sınıflandırılmaktadır. Uygulamanın bir sonucu olarak ortaya çıkan düzeltme yoluyla 

tarh, götürü matrahlar üzerinden vergi tarhı, yasal olarak mevcut olan ve uygulanması 

bulunmayan bir usul olarak tahrire dayanan tarh şeklinde de görülebilmektedir68. 

-Beyana Dayanan Tarh; Mükellef tarafından tespit edilen matrah beyanname 

ile vergi dairesine bildirilir. Tarh işlemi vergi idaresi tarfından yapılır ve tahakkuk fişi 

kesilmesiyle gerçekleştirilmektedir. 

-İkmalen Vergi Tarhı; Bir vergi tarh edildikten sonra, vergiye ilişkin olarak 

daha sonra meydana çıkarılan defter ve belgeler ile yanlış uygulanmış olan kanuni 

ölçülerin yeniden uygulanması sonucunda, bulunan matrah farkına göre alınacak 

verginin tekrar hesap edilebilmesidir69. 

-Re’sen Vergi Tarhı; Vergi Usul Kanunu’nun 30. maddesine göre “Re’sen 

vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter ve belgelere veya kanuni 

ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunumayan hallerde takdir komisyonları 

tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş 

vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh 

olunmasıdır.” 

-İdarece Vergi Tarhı; İkmalen ve re’sen tarhı gerektiren haller dışında, 

mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunlarında belirlenmiş zamanlarda müracaat 

etmeleri veya aynı kanunlarla kendilerine yüklenen görevleri yerine getirememeleri 

nedeniyle zamanında tarh edilemeyen verginin kanunda belirtilen matrahlar üzerinden 

idarece tarh edilmesidir (VUK Mükerrer Md. 30). 

 

 

                                                             
68 Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, s. 62. 
69 Mutluer - Öner - Kesik, a.g.e., s. 222. 
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6.2. VERGİNİN TEBLİĞİ   

Vergi Usul Kanunu’nun 21. maddesine göre, vergilendirmeyi ilgilendiren ve 

hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza 

sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. Vergi Usul Kanunu’nda dört tebliğ yöntemine yer 

verilmektedir. Bunlar; posta ile tebliğ, memur aracılığı ile tebliğ, ilan yolu ile tebliğ ve 

elektronik ortamda tebliğ’dir70. 

-Posta İle Tebliğ; tebliğ edilecek belgeler, kapalı zarf içerisinde postaya 

verilmekte, bilinen adrese gönderilen mektuplar posta idaresi tarafından tebliğ sahibine 

teslim edildiği tarihte tebligat yapılmış sayılmaktadır71. 

-Memur Aracılığı İle Tebliğ; Maliye Bakanlığı’na verilen yetki içerisinde, 

posta yerine memur aracılığı ile yapılan tebliğdir. 

-İlan Yoluyla Tebliğ; muhatabın adresinin bilnmemesi, bilinen adresinin yanlış 

veya değişmiş olması nedeniyle posta ile tebliğ yapılamıyorsa veya başkaca 

nedenlerden dolayı posta ile tebliğ yapılması imkanı yoksa ilan yoluyla tebliğ yapılır 

(VUK Md. 103). 

-Elektronik Ortamda Tebliğ; Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak 

tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, 

tebliğe elverişli elektronik ortamda tebliğ yapacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer 

usul ve esasları belirlemeye yetkilidir (VUK Md. 107/A-II). 

6.3. VERGİNİN TAHAKKUKU 

Vergi Usul Kanunu’nun 22. maddesi tahakkuku, “Tarh ve tebliğ edilen bir 

verginin, ödenmesi gereken safhaya gelmesidir” şeklinde tanımlanmıştır. Tahakkuk 

şekilleri, beyan üzerine tarh edilen vergilerin tahakkuku, ikmalen ve re’sen tarh edilen 

vergilerin tahakkuku, tahakkuku tahsile bağlı vergilerin tahakkuku olarak 

uygulanmaktadır72. Beyan usulüne göre, beyannamenin verilmesiyle vergi tebliğ ve 

tahakkuk etmiş sayılmaktadır. Beyanname elektronik ortamda gönderilirse tahakkuk fişi 

elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname 

gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir ve 
                                                             
70 Karakoç, a.g.e., s. 272-276. 
71 Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, s. 69. 
72 Mutluer, a.g.e., s. 138-140. 
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tahakkuk fişi mükellefe tebliğ yerine geçmektedir. Tarh işlemi, vergi idaresinin tek 

taraflı olarak yaptığı bir işlemdir. Mükellefler vergi idaresince yapılan tarh işlemine 

karşı itiraz hakkına sahiptirler. Vergi yargısında dava açma süresi 30 gündür. Mükellef 

bu süre içinde dava açmaz ya da açtığı dava aleyhine sonuçlanırsa vergi borcu 

kesinleşmiş olmaktadır73. 

6.4. VERGİNİN TAHSİLİ 

Vergi Usul Kanunu’nun 23. maddesi tahsili, vergi borcunun kanuna uygun 

surette ödenmesidir. Tahsil işleminin gerçekleşmesiyle birlikte, devlet açısından bir 

alacak, mükellef bakımından bir borç olan vergi, ortadan kalkmış olmaktadır.  

-İltizam Usulü; vergilerin tahsil hakkı ve yetkisinin devlet tarafından bir bedel 

karşılığında mültezim adı verilen bir kişiye verilmesidir. Günümüzde uygulamadan 

kalkmıştır. 

-İhale Usulü; vergi toplama yetkisinin, toplanan vergilerden en düşük oranda 

pay almayı taahhüt eden kişiye verilmesidir.  

-Halk Temsilcileri Vasıtasıyla Tahsil Usulü; halkın arasından seçilmiş kişiler 

vasıtasıyla verginin toplanmasıdır. Günümüzde uygulamadan kalkmıştır. 

-Devlet Memurları Aracılığıyla Tahsil Usulü; vergilerin devlet adına onun 

görevlendirdiği kişiler vasıtasıyla tahsil edilmesidir. Günümüzde uygulamadan 

kalkmıştır. 

-Verginin Kaynakta Kesilmesi Usulü; tevkifat ya da stopaj usulü olarak da 

adlandırılan usul vergiye tabi kazanç ya da hak sahiplerine ödenirken, ödemeyi 

yapanlar, bu gelirden kanunda belirtilen orana göre kesip verginin, vergi dairesine özel 

bir beyanname ile yatırılması işlemidir74. 

6.5. VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN HALLER 

-Ödeme; vergi borcunu ortadan kaldıran sebeblerin başında gelir. Alacaklı tahsil 

idaresinin yetkili ve sorumlu memurları tarafından verilecek makbuz karşılığı yapılır75. 

Vergi borcunun vergi yasalarında belirtilen yer, vergi idaresine ya da vergi toplama 

                                                             
73 Pehlivan, Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, s. 69. 
74 Orhaner, a.g.e., s. 158-159. 
75 Pehlivan, Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, s. 70. 
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yetkisi verilmiş kuruluşlara yatırılmasıdır76.Vergi borçları kendi kanunlarında gösterilen 

süreler içinde ödenir. Ödeme süresinin son günü verginin vade tarihidir. Vergi borcu, 

yükümlünün bağlı olduğu vergi dairesine ödenir (VUK Md. 110/1). Vergi dairesi 

yükümlüyü tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden kamu idaresidir 

(VUK Md. 4/1).Yükümlülerin vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı 

oldukları vergi yasalarıyla, bu yasalarda açıkça yazılı olmayan hallerde Maliye 

Bakanlığı’nca belirlenir (VUK Md. 4/2). 

-Zamanaşımı; süre geçmesi nedeniyle vergi alacağının kalkmasıdır (VUK Md. 

113). 

-Terkin; tahakkuk veya tahsil edilmiş olan bir verginin, tahakkuk kaydının iptal 

edilmesi ya da tahsil edilmiş olan verginin mükellefe ret ve iade edilmesi suretiyle bu 

alacağın vergi dairesi tarafından ortadan kaldırılması işlemidir.  

-Mahsup; önceden ödenmiş olan vergi miktarının sonradan hesaplanan vergi 

miktarından düşülmesidir. 

-Takas; AATUHK’nın 23. maddesine göre, “vergi idaresinin yükümlüden tahsil 

ettiği bir kamu alacağını, sonradan kanuni sebeplerle yükümlüye iade etmesi 

gerektiğinde, iade yapılmadan önce, yükümlünün vadesi gelmiş kamu borcu olup 

olmadığı bakılır. Şayet yükümlünün vadesi gelmiş kamu borcu varsa, vergi idaresi, 

yükümlünün vadesi gelmiş olan borcunu, iadesi gereken alacağını mahsup eder .” 

-Vergi Hatasının Düzeltilmesi; vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede 

yapılan hatalar yüzünden haksız veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır (VUK Md. 

116). 

-Uzlaşma; mükellef ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan bazı uyuşmazlıkların 

karşılıklı görüşme ile çözümüdür (VUK 3. Bölüm Md. 1). 

7. VERGİNİN İLKELERİ 

Vergilerin doğru bir şekilde uygulanabilmesi ve başarılı bir sonuç elde 

edilebilmesi için belirlenen ölçütlere vergi ilkeleri denir. Vergi ilkeleri vergi 

uygulamalarında uyulması gereken esaslardan oluşur. İlkelere uyulursa vergiden 

                                                             
76 Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, s. 77. 
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beklenen amaca daha kolay ve en az masrafla ulaşılır. Konu klasik ve modern vergi 

ilkeleri olarak iki başlıkta incelenecektir. 

7.1. KLASİK VERGİLEME İLKELERİ 

 7.1.1. Adam Smith’in Vergileme İlkeleri: Vergilendirme ilkeleri, vergi 

uygulamalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için uyulması gereken kuralların 

ne olması gerektiği hususunda fikir verirler. Vergilendirme ilkelerinin en çok bilineni 

Adam Smith’e (Smith bunlara ana kurallar demektedir) aittir.  Başlıca dört 

vergilendirme ilkesinden (ana kural) bahsetmiştir.  

-Adalet İlkesi: Hükümet masraflarını karşılamak amacıyla, devletin egemenlik 

alanında bulunan herkes ekonomik gücü orantısında vergi ödemelidir. Vergide eşitlik 

yada eşitsizlik bu kuralın gözetilip gözetilmemesine bağlı olmaktadır. 

-Kesinlik (Belirlilik) İlkesi: Her bireyin ödemek zorunda olduğu vergi kesin 

olmalı ve keyfi olmamalıdır. Vergi ödeme zamanı, ödeme şekli ve vergi miktarı, gerek 

mükellef için gerekse diğer tüm bireyler için belli, açık ve net bir şekilde 

belirlenmelidir. 

-Uygunluk İlkesi: Alınacak vergiler, mükellef için ödenmesi en uygun zaman 

ve en kolay koşullarda alınmalıdır. Vergi idaresi, verginin ödenmesi hususunda 

mükelleflere gerekli kolaylıkları göstermekte ve taksitler halinde ödeme yapılmasını 

sağlamaktadır. 

-İktisadilik İlkesi: Vergilemenin maliyetinin mümkün olduğunca düşük 

olmasını ve vergilerin ekonomik hayatın işleyişini bozmamasıdır. Vergileme 

maliyetinin düşük olması, toplanan vergilerin büyük bir bölümünün devlet hazinesine 

girmesini sağlamakla mümkün olmaktadır. Toplumdan alınan vergiler öyle 

düzenlenmelidir ki, halkın cebinden çıkan para mümkün olduğunca az miktarda olmalı 

ve insanların cebinin dışında mümkün olduğunca az süre ile kalmalıdır. Vergilemenin 

ekonomik hayatın işleyişini bozmaması ile vergilerin bireylerin karar ve tercihlerinde 

rasyonel olmayan sapmalara neden olmaması amaçlanmaktadır77. 

7.1.2. Adolph Wagner’in Vergileme İlkeleri: İngiltere’de doğan Klasik İktisat 

Ekolüne (ve bir bakıma da Smith’in vergilendirme ilkelerine) tepki niteliğinde olan 

                                                             
77 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 146-147. 
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Alman Ekolünün önemli isimlerinden Wagner de başlıca dört vergi ilkesi belirlemiştir. 

Wagner’in vergileme ilkeleri şunlardır78; 

-Maliye Politikasına İlişkin Vergi İlkeleri: Bu ilke iki alt başlıktan 

oluşmaktadır. Alt başlıklardan ilki olan yeterlilik ilkesi, kamu finansmanında kullanılan 

diğer kaynakların (borçlanma vb.) arzulanmama veya yetersiz kalma gibi olumsuz 

etkilerini göz önüne alarak vergilerin, kamu finansmanında tek başına yeterli 

olabilmesini ifade eder. İkinci alt başlık niteliğinde olan esneklik ilkesi ise, vergilerin 

iktisadi ve mali olaylardaki gelişmelere ayak uydurabilmesini gözetmelidir. 

-İktisadi Vergi İlkeleri: Yürürlüğe konulacak olan vergiler, mükelleflerin 

davranışları üzerinde olumsuz etkiler yaratmamalı ve ekonomideki üretim ve dağıtım 

gibi faaliyetler bakımından uygun olmalıdır. 

-Adaletin Sağlanmasına İlişkin İlkeler: Wagner’in adalet ilkesi, genellik ve 

eşitlik ilkelerinden oluşmaktadır. Burada genellik ilkesi, vergisel ayrıcalıkların 

reddedilmesi ve ülkedeki herkesin vergi yükümlüsü olması gerekliliğini vurgularken, 

eşitlik ilkesi ise vergilerin gelir ile eşit orantılı olmasını (yani vergilerin artan oranlı 

değil de düz oranlı olmasını) ifade etmektedir. 

-Teknik ve İdari İlkeler: Belirlilik ilkesi, uygunluk ilkesi ve vergi toplamada 

minimum maliyet ilkesi (ucuzluk ilkesi) türünden üç alt başlıktan oluşmaktadır. Bu alt 

başlıklardan ilki olan belirlilik ilkesi; vergi dairesi çalışanlarının iyi yetişmiş ve ahlaklı 

olması, vergi sisteminin basit olması, vergi kanunlarının anlaşılır ve açık olması ile 

vergi miktarı ve vergi ödeme zamanının net şekilde belirli olması gibi şartlara 

bağlanmaktadır. İkinci alt başlık olan uygunluk ilkesi ise; verginin mükellef için uygun 

koşullarda ve uygun bir zamanda toplanmasını ifade etmektedir. Son olarak ucuzluk 

ilkesi de, devletin vergi toplama maliyetlerinin mümkün olan en düşük düzeyde 

tutulabilmesini içermektedir. 

7.1.3. Fritz Neumark’in Vergileme İlkeleri: Gerloff ve Neumark ise vergileme 

ilkelerini; objektif vergileme ilkeleri, sübjektif vergileme ilkeleri, vergi yükünün adil 

dağılımına ilişkin vergileme ilkeleri, verginin ekonomik ve sosyal ilkeleri ile vergi 

hukuku ve vergi idaresine ilişkin ilkeler şeklinde beşli bir tasnife tabi tutmuşlardır. Söz 
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konusu bu sınıflandırmada; objektif vergileme ilkeleri ile vergi hukuku ve vergi 

idaresine ilişkin ilkeler, hazinenin menfaatleri ve gelir idaresinin işleyişiyle ilgiliyken, 

sübjektif ilkeler, vergi yükünün adil dağılımına ilişkin ilkeler ile ekonomik ve sosyal 

ilkeler ise mükellefin yararı ve mükellef davranışları konularında yoğunlaşmıştır79. 

Görüldüğü üzere vergilendirme ilkeleri, iktisatçıların yorumlarına ve(ya) içinde 

bulunulan dönemin koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak hemen her 

dönemde üzerinde uzlaşılan tek vergilendirme ilkesinin adalet ilkesi olduğu 

söylenebilir. Öyle ki, vergilendirme ilkeleri tarihsel süreç içerisinde 

değerlendirildiğinde, diğer vergilendirme ilkelerinin tartışma konusu olduğu, adalet 

ilkesinin ise neredeyse tüm yaklaşımlarda ortak kabul gördüğü anlaşılmıştır.  Buradan 

hareketle, vergi uygulamalarındaki etkinliğin her şeyden önce, adil bir vergi sistemine 

bağlı olduğunu söylemek mümkündür. 

7.2. MODERN VERGİLEME İLKELERİ 

7.2.1. Vergilemenin Mali İlkeleri: Vergilerin mali fonksiyonu; devletin bütçe 

ile belirlemiş olduğu mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan finansman kaynağını 

sağlamaktır80. Bunun için iyi bir vergi sistemi ve vergi idaresinin olması 

gerekmektedir81. Verimlilik ilkesi, vergilerin devlet tarafından yapılacak harcamaların 

finansman kaynağının büyük bir kısmını karşılayacak düzeyde olmasını ifade 

etmektedir. Yeni bir vergi uygulamaya konulurken verimli olmasını sağlayacak 

düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığından 

uzak durmak gerekmektedir. Verginin mükelleflere hissettirilmeden alınmasına “mali 

anestezi” denilmektedir. Mal ve hizmetlerin fiyatı ile birlikte ödenen dolaylı vergiler 

bireyler tarafından hissedilmeden ödenmektedir. Örneğin, Katma Değer Vergisi ve Özel 

Tüketim Vergisi gibi. Vergiye karşı tepki olmaması için bireyler tarafından fazla 

hissedilmeyen dolaylı vergilere ağırlık verilmeye başlanmıştır. Esneklik İlkesi; vergi 

gelirlerinin değişen şartlara göre çoğalıp azalma özelliğine sahip olmasını ifade 

                                                             
79 Devrim, a.g.e., s. 211-216.  
80 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 147. 
81 Mutluer - Öner - Kesik, a.g.e., s. 196. 
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etmektedir82. Esnekliği yüksek olan vergiler hem vergi gelirlerinin artmasında, hem de 

ekonomik dalgalanmalara karşı önlemlerin alınmasında önemli olmaktadır83. 

7.2.2. Vergilemenin İktisadilik İlkeleri: Vergilerin temel ekonomik amaçların 

gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak şekilde olmasını ifade etmektedir. Devletin temel 

ekonomik amaçları, ekonomik büyüme ve gelişmenin sağlanması yanında, tam istihdam 

ile birlikte fiyat istikrarının sağlanması şeklinde söylenebilir. Bu amaçlara, kıt 

kaynakların etkin kullanımı ve dağılımı ile ulaşılabilir84. 

Vergilemenin iktisadi ilkelerini, vergilemede tarafsızlık ilkesi ve vergilemede 

iktisadi etkinlik ilkesi olarak incelemek mümkündür. 

-Vergilemede Tarafsızlık İlkesi: Vergilerin tarafsızlığı, devlet tarafından alınan 

vergilerin miktarının, piyasanın işleyişini bozmayacak bir düzeyde olmasını ifade 

etmektedir. Bu nedenle vergiler ne kadar az olursa o kadar tarafsız olmaktadır85. 

Bir vergi sisteminin tarafsız olabilmesi için;  

-Tespit edilen vergi oranlarının düşük olması, 

-Vergi oranlarının “düz”  olması, 

-Belirli kişi ve kurumlara vergi imtiyazları tanımaması gerekmektedir86. 

            Vergilemede tarafsızlık ilkesi, vergi yoluyla rekabete verilebilecek zararların 

istenmeyen sonuçlarından kaçınma olarak ele alınabilir. Vergilemede tarafsızlık ilkesine 

uyum sonucunda, vergileme ile mükellefin nispi iktisadi-mali durumlarında hiç bir 

değişiklik olmamalıdır. Vergi sistemi ile ulaşılmak istenen amacın dışında, kaynakların 

ekonomide daha verimli kullanılması ve yönlendirilmesine müdahale edilmemelidir. Bu 

ilkeyle verginin, mükellefler üzerinde aşırı bir yük oluşturmaması, sadece ekonomiden 

soyutlanarak kendi politikası ve amacı doğrultusunda kullanılması öngörülmektedir87. 

                                                             
82 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 148. 
83 Mutluer - Öner - Kesik, a.g.e., s. 197. 
84 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 149. 
85 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 160. 
86 Coşkun Aktan, Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması ve Yoksulluk Sorununun Ortadan Kaldırılması 
İçin Vergi Sistemi Nasıl Dizayn Edilmeli?, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Hak-İş Konfederasyonu 
Yayını, Ankara, 2002, s. 5. 
87 Ali Rıza Gökbunar, Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Sayı:4, 1998, s. 7-8. 
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            Verginin ekonomik etkisini vurgulayan bu ilkeye göre, üretici ve tüketici 

tercihlerini en az etkileyen bir politikanın sürdürülmesi nedeniyle, vergilerin tek tek 

analiz edilmesi gerekmektedir. Örneğin, gelir vergisinin yüksek oranda alınması, kişileri 

çalışma ile işsiz kalma arasındaki tercihlerini değiştirecektir. Emlak vergisinin düşük 

olması, emlaka olan talebi artırırken, yüksek olması talebi düşürecektir. Üretimde fazla 

vergi alınması ilgili malın üretimini düşürecektir88. 

-Vergilemede İktisadi Etkinlik İlkesi: Bu ilkeye göre vergilerle iktisadi 

kalkınmaya elverişli faaliyetler teşvik edilip, verimli olmayan faaliyetler 

caydırılmalıdır89. 

Vergilemede ekonomik etkinliğin sağlanabilmesi vergilerin; üretimde kullanılan 

girdileri israf etmeden ve malların en düşük maliyetle üretilmesini teşvik etmesine, 

üretimin verimliliğini artırmasına ve bu sayede büyümeye katkı sağlamasına, en az 

masrafla hazineye girmesine, ekonomik kararlarda ve gelir dağılımı üzerinde bozucu 

etki yapmamasına bağlıdır. Piyasa ekonomilerinde devlet piyasa sistemine müdahale 

etmeyerek etkinliği sağlamaya çalışırken; piyasa ekonomisinin planlama ile yürüdüğü 

iktisadi sistemlerde devlet, kıt olan ya da israf edilen iktisadi kıymetlerin etkin bir 

şekilde değerlendirilmesi için vergi politikalarını teşvik edici veya yönlendirici 

müdahale aracı olarak kullanmaktadır90. 

7.2.3. Vergilemenin Adalet İlkeleri: Eşitlik ilkesi, yükümlülerin vergi 

borçlarının tespitinde sahip oldukları ödeme güçlerinin dikkate alınmasını ifade 

etmektedir. Ödeme gücü benzer olanların aynı vergilendirme statüsüne tabi tutulması, 

buna karşılık ödeme gücü farklı olanların ise ayrı vergilendirme statüsüne tabi tutulması 

durumudur. Aynı durumda olanların aynı vergilendirme şartlarına tabi olması, 

vergilemede “yatay eşitlik”; farklı durumda olanların farklı vergileme şartlarına tabi 

tutulması “dikey eşitlik” olmaktadır91. 

Eşit miktarda fedakarlık, ödenen vergi sonucunda mükelleflerin toplam 

faydalarındaki azalışın aynı olması istenmektedir. Mükelleflerin gelir düzeyleri, sosyal 
                                                             
88 Orhaner, a.g.e., s. 155. 
89 Gökbunar, Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme, s. 8. 
90 Yunus Demirli, Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformları ve Türkiye’de Gelir Üzerinden Alınan 
Vergiler Açısından Değerlendirme, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No:412, 
Ankara, 2011, s. 22-23. 
91 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 151. 
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yaşam biçimleri, psikolojik yapıları vb. etkenler vergi sonrası katlanılan fedakarlığı 

değiştirmektedir92. 

Eşit oranlı fedakarlık, geliri yüksek olanların, geliri düşük olanlara nazaran daha 

fazla miktarda vergi ödemek durumunda kalmasıdır. Düşük gelir grubları ile yüksek 

gelir grublarından aynı oranda vergi alınması durumunda, düşük gelir grubları miktar 

itibarıyla daha az vergi ödemekle birlikte, artan gelirin marjinal faydası azaldığında, 

düşük gelir grubları vergi yükünü yüksek gelir grublarına göre daha fazla 

hissetmektedirler93. 

Eşit marjinal fedakarlık, ödenen verginin son lirasının neden olduğu fayda 

kaybının, tüm vergi mükellefleri için eşit yük getirecek şekilde olmasını savunmaktadır. 

Toplumu meydana getiren herkesin katlandığı fedakarlık eşit hale getirilirse, toplumun 

tümünün katlanmış olduğu fayda da eşit hale gelmiş olabilecektir94. 

-Genellik İlkesi, Anayasanın 73. maddesine göre, herkes kamu giderlerini 

karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Bir ülkede sosyal sınıf 

farkı gözetmeksizin, bütün vatandaşlar, kendi gelir ve servetlerinden vergi vermek 

zorunda olmasıdır. Herkesin vergi ödeme gücüne göre vergi ödemesi gerektiği, 

herkesten vergi almayı, herhangi bir ayrımcılık yapmamayı, dil, din, ırk, mevki vb. 

özellikleri dikkate almayı ifade etmektedir95.  

-Yararlanma İlkesi; vergilemede bireylerin kamu hizmetlerinden sağladıkları 

yararın dikkate alınmasını ifade etmektedir. Devlet ürettiği mal ve hizmetlerin bedelini 

bireylerden tahsil etmesi gerekmektedir. Devletin üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin 

bölünebilir ve pazarlanabilir nitelikte olması gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin büyük 

bir bölümü, bölünemez ve pazarlanamaz özelliktedir. Bunun için yaralanma ilkesi, 

kamu hizmetlerinin finansmanı için gerekli olan kaynağı sağlamakta uygun bir teknik 

olmamaktadır. Devletin sunduğu bazı mal ve hizmetlerin bedelinin tamamını veya bir 

kısmını bu hizmetlerden yararlananlara ödetilmesi durumudur. Örneğin, belediyelerin 

                                                             
92 Mutluer - Öner - Kesik, a.g.e., s. 201.  
93 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 152. 
94 Mutluer - Öner - Kesik, a.g.e., s. 202. 
95 Orhaner, a.g.e., s. 165. 
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yol, su ve kanalizasyon hizmetleri, yargı harcı ödemesi, öğrenim harcı, ruhsat ücreti vb. 

vergilerdir96.  

-Ödeme Gücü İlkesi, Anayasasının 73. maddesi “Herkesin kamu giderlerini 

karşılamak üzere ‘mali gücüne’ göre vergi vermekle yükümlü olmasıdır” denilmiştir. 

Vergi ödeme gücü, kişilerin kendileri ve ailelerine yetecek asgari miktarın üstünde sahip 

olduğu gelir ve servete göre vergi yüküne katlanması durumudur97. Bireylerin ödeme 

gücünü teşkil eden başlıca unsurlar; gelir, servet ve harcamadır. 

En Az Geçim İndirimi Uygulaması, bir kişinin kendisini geçindirebilecek 

miktardaki gelirinin vergiye tabi tutulmaması durumudur98. Bir kimsenin vergi ödeme 

gücü, hayatını sürdürebilmek için zorunlu ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra olabilir. En 

az geçim indiriminin en önemli gerekçesi mükelleflerden ödeme güçlerine göre vergi 

alınmasını sağlamaktır99. Gelir vergisinde uygulanan bir tekniktir. Uygulanacak indirim, 

halkın yaşayış biçimine, ülkenin zenginliğine, gıda maddelerinin fiyatına, halkın 

ortalama gelir seviyesine göre belirlenmektedir.  

Ödeme gücü ilkesini savunan görüşler; 

-Kişinin yaşaması için gerekli olan asgari gelirden vergi alınmasının haksızlık 

olacağı, 

-Çok düşük gelir sahipleri vergi yükümlüsü olamayacağı için idarenin bakacağı 

mükellef sayısı azalacak, vergi toplama maliyetinin düşeceği, 

-Vergi indirim tutarları gerçekçi ve anlamlı miktarlarda ise mükelleflerin 

yaşamları normal ve sosyal problemlerin yaşanmayacağı, 

Ödeme gücü ilkesi aleyhine görüşler; 

-Verginin verimini azaltacağı, 

-İndirim miktarında küçük bir artışın verginin verimini düşüreceği, 

-En az geçim indirim miktarlarının sık sık değişmesi gerektiği, 

-Vergi önünde eşitliğin bozulacağı, 
                                                             
96 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 153. 
97 Orhaner, a.g.e., s. 171. 
98 Mutluer - Öner - Kesik, a.g.e., s. 211. 
99 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 155.  
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-Vergi tutarı hesaplama işleminin uzayacağı söylenmektedir100. 

  -Ayırma İlkesi, çeşitli kaynaklardan kazanç ve irat elde eden kişilerin vergi 

ödeme güçleri, elde ettikleri kazanç ve irat tutarları aynı miktarda olsa bile eşit değildir. 

Örneğin, aynı miktarda emek geliri ile sermaye geliri elde eden iki kişinin ödeme 

güçleri eşit değildir. Emek gelirleri, bedeni ve fikri çalışma ile olmakta hastalık, 

yaşlılık, işsizlik vb. hallerde azalmaktadır. Sermaye gelirleri, sürekli olarak elde 

edilmektedir. Bunun için sermaye gelirleri emek gelirlerine göre daha güvenli ve güçlü 

olmaktadır101. 

Ayırma İlkesini savunan görüşler, 

-Sermayenin gelir yaratma kapasitesi ve olanağının fazla olacağı, 

-Sermaye gelirlerinin güvenli ve devamlı olduğu, 

-Emek gelirinin vergi kaçakçılığı olasılığının az olduğu, 

-Sermayenin, sahibine toplum içinde itibar sağladığı, 

Ayırma İlkesi aleyhine görüşler, 

-Adil bir vergi uygulaması olmadığı, 

-Üretimin düşmesine neden olacağı, 

-Sermaye sahiplerinin vergi yükünü arttırdığıdır102. 

-Vergilemede Artan Oranlılık, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi 

alınmasını sağlayan tarifedir. Vergi ödeme fedakarlığında, eşitliği sağlayan bir teknik 

olmaktadır. Eşit oranlı ya da eşit miktarlı bir vergi, farklı gelir düzeylerine sahip 

yükümlüler üzerinde değişik etkiler meydana getirebilmektedir. Farklı gelir düzeyinde 

olanların aynı oranda vergilendirimeleri halinde, geliri düşük olan kimsenin katlandığı 

marjinal fayda kaybı, geliri yüksek olan kişiye oranla daha fazla olmaktadır103. Vergi 

matrahı yükseldikçe bu matraha uygulanacak vergi oranı da yükselmektedir. Gelirin 

artışı ile vergi oranı da artacağından devlet daha fazla vergi almış olmaktadır104.  

                                                             
100 Orhaner, a.g.e., s. 174-175. 
101 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 158. 
102 Orhaner, a.g.e., s. 176-177. 
103 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 156. 
104 Orhaner, a.g.e., s. 177. 
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8. VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI 

Verginin ortaya çıkışından itibaren vergiye farklı anlamlar yüklenmesi içinde 

bulunulan döneme özgü vergi türlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Vergi kaynağının 

zaman içerisinde yalnızca gelir olmaktan çıkıp servet ve harcama üzerinden de vergi 

alınması, bunun yanında vergi hesaplama usullerinin zaman içinde değişiklik 

göstermeside çeşitliliği arttırmıştır. Artan vergi çeşitleri ve zamanla değişen vergileme 

fonksiyonları vergilerin sınıflandırılmasını zorunlu hale getirmiştir.  

8.1. DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİLER 

Mükellef vergisini ödüyor ve vergi yükünü başkasına devretmiyorsa bu vergi 

dolaysız vergidir. Örneğin, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi gibi. 

Mükellef vergi yükünü başkalarına devrediyorsa vergi dolaylı vergi olmaktadır. 

Örneğin, Katma Değer Vergisi, Gümrük Vergisi gibi. Vergide yansımanın olması 

piyasa yapısı, mal ve hizmetin arz ve talep durumu, ekonomik koşullara göre 

etkilenmektedir. Verginin tarh, tahakkuk veya tahsil şekli, verginin alınmasında sürenin 

farklılığını ve vergi konusunun düzenli ve sürekli olma durumunu belirlemektedir. 

Vergi kanunlarındaki vergi konularını vergilendiriyor ve belirli dönemlerde ilgili 

mükellef adına tarh, tahakkuk ve tahsil olunuyorsa dolaysız, belirli olmayan zamanlarda 

ve mükellef adına bağlı olmaksızın tarh, tahakkuk ve tahsil ediliyorsa dolaylı yapıda 

olmaktadır. 

8.2. OBJEKTİF VE SUBJEKTİF VERGİLER 

Şahsi vergiler; mükellefin şahsi ve ailevi durumunu, eş ve çocuklarını, medeni 

durumunu, az ya da çok ödeme gücüne sahip olması vb. özellikleri dikkate alarak 

matrahtan indirim yapan ve artan oranlı tarifenin uygulandığı vergi türüdür. Örneğin, 

Gelir Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi. Gayri şahsi vergiler; mükellefin şahsi ve ailevi 

özellikleri dikkate alınmadığı, eşit oranlı tarifenin uygulandığı vergilerdir. Örneğin, 

Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi, Katma Değer Vergisi105.   

8.3. SPESİFİK-ADVALOREM VERGİLER 

Vergiler matrahlarına göre sınıflandırıldıklarında spesifik ve advalorem vergiler 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Vergi matrahı vergi konusunun değeri üzerinden 

                                                             
105 Orhaner, a.g.e., s. 194-196. 
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hesaplanıyor ve oransal olarak vergi alınıyorsa advalorem vergi, matrah vergi 

konusunun miktarı üzerinden hesaplanıyorsa spesifik vergi söz konusudur106. Spesifik 

vergiler yerlerini giderek advalorem vergilere bırakmaktadırlar. Bunun başlıca sebepleri 

şunlardır:107 

-Spesifik vergilerin uygulama alanı sınırlıdır. Bu vergiler, vergi matrahının 

spesifik bir ölçüye sokulması olanağı bulunabildiği zaman uygulanabilmektedir. 

-Uygulamaları büyük güçlükler yaratır. Vergiye tabi maddeleri yalnızca türlerine 

göre yükümlü tutmak gerileyici etkiler yaratmaktadır. 

-Spesifik vergiler fiyat hareketlerini izleyememekte ve dolayısıyla devlete 

gerekli olan geliri sağlamada yeterli olmamaktadırlar. 

-Spesifik vergiler değere göre ters orantılıdır. Değer ya da fiyat arttıkça bu 

vergilerin oranları düşmekte, değer ya da fiyat düştükçe oranları yükselmektedir. 

8.4. GELİR VERGİLERİ-SERVET VERGİLERİ-GİDER VERGİLERİ 

Vergiler alındıkları konulara göre, gelir-servet-gider vergileri olarak 

sınıflandırılmaktadır. Ekonomik sınflandırma; gelirin elde edildiği anda alınan vergilere 

gelir vergileri, herhangi bir servete sahip olunması durumunda alınan vergilere servet-

sermaye vergileri, bunların elden çıkartılması, harcanması sırasında alınan vergiye gider 

vergileri denilmektedir. Gelir, üretim faktörlerinin, üretim faaliyeti sonucu hasıladan 

aldığı paydır. Servet, belirli bir anda bir kişiye ait bütün menkul ve gayrimenkul 

malların değerleri toplamıdır. Gider, gelir ve servetin tüketim için kullanılması 

eylemidir. Gelir vergilerine, gelir ve kurumlar vergisini, servet vergilerine, emlak ve 

motorlu taşıt vergisini, gider vergilerine katma değer ve gümrük vergisi örnek 

verilebilir. 

9. VERGİ YÜKÜ 

Belirli bir dönemde ödenen vergiler ile mükelleflerin gelirleri arasındaki 

rakamsal ilişkiyi gösteren bir ifadedir. Vergi yükü ile vergi miktarı ve vergi ödeme gücü 

arasında fonksiyonel bir ilişki bulunmaktadır. Verginin sabit kalması halinde gelir veya 

                                                             
106 Eker, a.g.e., s. 175.  
107 Edizdoğan, a.g.e.,  s. 176-177.  
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servet unsurlarında artma vergi yükünü küçültürken, gelir ve servet unsurları sabit iken 

verginin artması vergi yükünü arttırmaktadır108. 

9.1. VERGİ YÜKÜ ÇEŞİTLERİ 

-Toplam Vergi Yükü; Bir ülkede devletin belirli bir dönemde topladığı tüm 

vergilerin gayrisafi milli hasılaya oranlanmasıdır109. Uluslararası karşılaştırmalarda 

kullanılan toplam vergi yükü oranı, bir ülkede toplanmış hasılanın ne kadarının vergi 

olarak devlete gittiğini, toplumun refah seviyesinin ne ölçüde vergilerin etkisi altında 

kaldığını belirtmektedir110. 

-Bireysel Vergi Yükü; bir kişinin ödediği toplam vergilerin, toplam gelire 

oranlanmasıdır. 

-Kişisel Net Vergi Yükü; belli bir dönemde ödediği toplam vergilerden, 

yararlandığı kamu hizmetlerinin bedeli düşüldüğünde, bu kişiye ait net vergi 

bulunmaktadır.  

-Kişisel Gerçek Vergi Yükü; bir kişinin ödemiş olduğu vergi miktarı ile 

yansıma yoluyla devir aldığı vergi miktarının toplamından; yararlandığı kamu 

hizmetlerinin bedeli ile başkalarına yansıma yolu ile devrettiği vergilerin toplamının 

düşülmesiyle ortaya çıkan vergi miktarının; bu kişinin gelirine oranlanması ile oluşan 

vergi yüküdür111. 

Vergi yüküne, verginin yansıtılma olanağı, dolaylı-dolaysız yapıda olması, vergi 

tarifelerinin özellikleri, vergi kaybının düzeyi, vergi potansiyelinin değerlendirilmesi, 

mükelleflerin vergi bilinç düzeyi ve idari etkinlik gibi faktörler etkileyebilmektedir112. 

Mükelleflerin gelirlerinde belirli bir miktar azalmaya neden olan vergilere, ya 

tasarruflarının bir kısmından ya da tüketimlerinden kısarak tepki gösterirler. Bunu 

yaparken de herhangi bir refah kaybına uğramamak için, öncelikli olarak 

tasarruflarından veya faydası en az olan tüketimlerinden vazgeçerler. Gelir grupları 

açısından incelendiğinde vergiler; yüksek gelir gruplarında lüks tüketim ve 

                                                             
108 Orhaner, a.g.e., s. 197-181. 
109 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 160. 
110 Orhaner, a.g.e., s. 182. 
111 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 161. 
112 Akdoğan, Kamu Maliyesi, s. 490. 



38 
 

tasarruflarından, düşük gelir gruplarında ise zorunlu tüketime giren fonlardan 

oluşmaktadır. Görüldüğü üzere, düşük vergi gruplarının vergi yükü yüksek gelirli 

kesime göre daha ağırlaşmaktadır. Zorunlu tüketimini karşılamakta bile zorlanan fakir 

bir kesimde varsa, gösterilen bu tepkiler daha sert olabilmektedir. Bu nedenle, 

mükellefler arasında da vergi yükü açısından aynı tür vergilere farklı gelir grupları 

arasında gösterilen tepkilerde farklılıklar gözlemlenmektedir. Mükelleflerin 

gösterecekleri tepkileri en aza indirecek biçimde ödeme gücüne göre bir vergilendirme 

sistemine sahip olunması için, asgari geçim indirimi, artan oranlılık veya ayırma ilkeleri 

vb. düzenlemelerden yararlanılmaktadır113.  

Çoğunlukla mükellefler bu ilkelerin faydalarını hissetmezler. Örneğin, daha 

önce hiç hastalanmamış birisinin devletin sağlık sektörüne yaptığı yatırımları anlaması 

çok güçtür. Yapılan yatırımları gereksiz ve israf olarak nitelendirebilmektedir. Kamu 

harcamalarından haberdar olunan durumlarda ise bireyler bunların yeterli olmadığı 

hissine kapılmaktadırlar. Yani, mükellefler kamu harcamalarının faydasını dikkate 

almadan doğrudan vergi yüküyle ilgilenmektedirler. Böylece, elde ettiği faydadan 

ziyade ödediği vergi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Böyle bir bakış açısıda, mükelleflerin 

vergi yükünü daha ağır bir biçimde hissetmesine sebep olmaktadır114. 

Tablo 1’de OECD üyesi ülkelerinde seçilmiş yıllar itibariyle vergi yüküne ilişkin 

veriler yer almaktadır.  OECD ülkelerinin vergi yükü ortalaması 1975 yılında % 29,3; 

1985 yılında % 32,5; 1995 yılında % 34,5; 2000 yılında % 35,2 olarak hesaplanmıştır.   

Türkiye vergi yükü bakımından 1975 yılında % 11,9 ve 1985 yılında % 11,5 oranı ile 

OECD ülkeleri arasında son sırada bulunmaktadır. Türkiye’de vergi yükü oranları 1995 

yılında % 16,8; 2000 yılında % 24,2; 2007 yılında % 24,1; 2008 yılında % 24,2; 2009 

yılında % 24,6; 2010 yılında % 25,7’dir ve Türkiye bu yıllarda da vergi yükü oranları 

bakımından son sıralarda yer almaktadır.  

Tablo 1’de 2011 yılı tahmini istatistiklere göre en yüksek vergi yükünün 

Danimarka (% 48,1), İsveç (% 44,5), Fransa (% 44,2) ve Belçika (% 44,0)’da 

gerçekleştiği görülmektedir. OECD ülkeleri içinde 1975-2011 yılları arasında vergi 

yükü oranları incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ülkelerin Danimarka, İsveç, 

                                                             
113 Cuma Çataloluk, Vergi Karşısında Mükelleflerin Tutum ve Davranışları, Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, 2008, s. 217, (12.03.2013). 
114 Doğan Şenyüz, Vergilendirmede Yükümlü Psikolojisi, Bursa, 1995, s. 17. 
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Belçika, Finlandiya ve Norveç olduğu görülmektedir. Bu OECD ülkelerinin vergi yükü 

oranlarının yüksek olması bu ülkelerde Kişi Başı Milli Gelir seviyelerinin yüksek 

olması, İskandinav ülkelerindeki sosyal refah devleti uygulamaları ve devletin 

ekonomideki payının yüksekliği gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır 

Tablo 1. Toplam Vergi Gelirlerinin GSYH İçindeki Payı (1975-2011) 

Ülkeler 1975 1985 1995 2000 2007 2008 2009 2010 2011* 

Avustralya 25,4 27,8 28,2 30,4 29,7 27,1 25,8 25,6 - 

Avusturya 36,7 40,9 41,4 43,0 41,8 42,8 42,5 42,0 42,1 

Belçika 39,4 44,3 43,5 44,7 43,6 43,9 43,1 43,5 44,0 

Kanada 32,0 32,5 35,6 35,6 33,0 32,3 32,1 31,0 31,0 

Danimarka 38,4 46,1 48,8 49,4 48,9 47,8 47,7 47,6 48,1 

Finlandiya 36,6 39,8 45,7 47,2 43,0 42,9 42,8 42,5 43,4 

Fransa 35,5 42,8 42,9 44,4 43,7 43,5 42,5 42,9 44,2 

Almanya 34,3 36,1 37,2 37,5 36,1 36,5 37,3 36,1 37,1 

Yunanistan 19,6 25,8 29,1 34,3 32,5 32,1 30,4 30,9 31,2 

Macaristan - - 41,5 39,3 40,3 40,1 39,9 37,9 35,7 

İzlanda 30,0 28,2 31,2 37,2 40,6 36,7 33,9 35,2 36,0 

İrlanda 28,5 34,3 32,1 31,0 30,9 29,1 27,7 27,6 28,2 

İsrail - - 36,7 36,8 36,3 33,8 31,4 32,4 32,6 

İtalya 25,4 33,6 39,9 42,0 43,2 43,0 43,0 42,9 42,9 

Japonya 20,4 26,7 26,4 26,6 28,5 28,5 27,0 27,6 - 

Kore 14,9 16,1 20,0 22,6 26,5 26,5 25,5 25,1 25,9 

Lüksemburg 32,8 39,5 37,1 39,1 35,6 35,5 37,7 37,1 37,1 

Meksika - 15,5 15,2 16,9 17,7 20,9 17,4 18,8 19,7 

Hollanda 40,7 42,4 41,5 39,6 38,7 39,3 38,2 38,7 - 

Yeni Zelanda 28,4 30,9 36,2 33,2 34,7 33,8 31,6 31,5 31,7 

Norveç 39,2 42,6 40,9 42,6 42,9 42,1 42,4 42,9 43,2 

Portekiz 19,1 24,5 29,3 30,9 32,4 32,5 30,7 31,3 - 

Slovenya - - 39,0 37,3 37,7 37,1 37,1 37,5 36,8 

İspanya 18,4 27,6 32,1 34,3 37,3 33,1 30,9 32,3 31,6 

İsveç 41,3 47,4 47,5 51,4 47,4 46,4 46,6 45,5 44,5 

İsviçre 23,8 25,2 26,9 29,3 27,7 28,1 28,7 28,1 28,5 

Türkiye 11,9 11,5 16,8 24,2 24,1 24,2 24,6 25,7 25,0 

İngiltere 34,9 37,0 34,0 36,4 35,8 35,8 34,2 34,9 35,5 

ABD 25,6 25,6 27,8 29,5 27,9 26,3 24,2 24,8 25,1 

OECD-Ort. 29,3 32,5 34,5 35,2 35,1 34,5 33,7 33,8 - 
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*Geçici rakamlar 

Kaynak: OECD, Revenue Statistics of OECD Member Countries, Paris, 2011. 

10. VERGİ KAPASİTESİ VE GAYRETİ 

Vergi kapasitesi, vergi alınabilecek son noktayı ifade etmekle birlikte, bu son 

nokta ülkeden ülkeye veya zamandan zamana farklılık gösterebilir. Ülkelerin vergi 

uygulamalarına veya reform çalışmalarına göre vergi kapasitesi düşme veya artma 

eğilimi gösterebilir. Bir ülkenin vergi gayretinin ortaya konması için, o ülkenin var olan 

vergi kapasitesinin iyi bir şekilde tahmin edilmesi gerekmektedir. Eğer gerçekleşen 

vergi gayreti, vergi kapasitesinin üzerinde ise yüksek bir vergi gayretinden, altında ise 

de düşük bir vergi gayretinden bahsedilmektedir. 

11. VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARI-KAYIT DIŞI EKONOMİ 

-Vergi Kaybı: Vergi uygulamaları yoluyla elde edilmesi beklenen hasılat ile 

fiilen elde edilen hasılat arasındaki farktır115. Vergi kaybı, vergiden kaçınma ile vergi 

kaçakçılığı toplamından meydana gelmektedir. 

-Vergiden Kaçınma: Vergiyi doğuran olaya sebebiyet vermemek suretiyle 

vergi borcundan kurtulma durumudur116. Örneğin; yüksek vergi nedeniyle taşıt ya da 

konut satın alınmaması vb. Vergiden kaçınma halinde, vergi suçunun işlendiği 

söylenememektedir. Yüksek vergi oranları, kanun boşlukları, muafiyet ve istisnaların 

yaygın olarak kullanılması gibi nedenlerle, vergiden kaçınma arttığı zaman, amaçlanan 

vergi hasılatı sağlanamayacaktır. Vergi hasılatının düşmesi devletin kaynaklarını etkin 

değerlendirememesi ve yapacağı kamu hizmetlerini gerçekleştirememesine sebeb 

olmaktadır117. 

 -Vergi Kaçakçılığı: Vergi kaçırma olarak nitelendirilmekte ve yükümlünün 

vergi kanunlarına ve usul hükümlerine aykırı faaliyette bulunması suretiyle vergi 

matrahını azaltması, dolayısıyla vergi kaybına sebep olmasıdır118. Vergi kaçakçılığı, bir 

suç oluşunun yanı sıra, verginin eşitlik ilkesine aykırı düştüğü ve verginin verimini 

azalttığı için üzerinde önemle durulması gereken sosyal ve ekonomik bir olaydır. 

                                                             
115Selda Aydın, Vergi Kaybı, Nedenleri ve Yöntemleri, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 178, 2003 Temmuz, 
s. 19. 
116 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 162-163. 
117 Orhaner, a.g.e., s. 185-186. 
118 Edizdoğan, a.g.e., s. 125. 
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Gerçekten kanunen vergi borcu doğduğu halde bu borcunu ödemeyen kimseler, 

vergisini dürüst olarak ödeyenler karşısında, haksız ve gayri kanuni bir fayda sağlamış 

olmaktadırlar. Bu durum, verginin veriminin azalmasına da sebep olacağı için, dürüst 

yükümlüler yeniden getirilecek vergileri ödemek suretiyle daha da zor durumlara 

düşebilirler119. 

-Kayıtdışı Ekonomi: Kayıtdışı ekonomi, bilinen istatistik yöntemlerine göre 

tahmin edilemeyen ve gayri safı milli hâsıla hesaplarını elde etmede kullanılamayan 

gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümü şeklinde tanımlanabilecegi gibi, genel 

boyutuyla kayıt dışı ekonomi, resmi kayıtlara girmeyen ve belgelendirilemeyen, yani 

milli muhasebe kayıtlarında görülmeyen, gayri safı hâsıla büyüklüklerine yansımayan 

tüm faaliyetler olarak da tanımlanabilir120. 

Kayıtdışı ekonomi için, gizli ekonomi, el altı ekonomisi, paralel ekonomi, 

görünmez ekonomi, gölge ekonomi, enformel ekonomi, kara ekonomi, ikinci ekonomi, 

kural dışı ekonomi, hane halkı ekonomisi, gözlenemeyen ekonomi, illegal ekonomi, 

gayri resmi ekonomi, yasadışı ekonomi, alacakaranlık ekonomi, beyan dışı ekonomi 

gibi çok çesitli kavramlar kullanılmaktadır121. 

12. VERGİ BASKISI (VERGİ TAZYİKİ)  -VERGİ TELAFİSİ 

 -Vergi Baskısı: Vergi ödemenin bireylerin davranışları üzerinde meydana 

getirdiği psikolojik etkidir. Verginin karşılıksız ve zorunlu olması, onun gönüllü olarak 

yerine getirilmesini engellemektedir. 

 -Verginin Telafisi: Vergiyi ödemek zorunda olanların, ödemek zorunda 

kaldıkları verginin meydana getirdiği çeşitli etkileri ortadan kaldırmak için 

başvurdukları yollardır122. Gelir ve ikame etkisi ile açıklayacak olursak; Gelir ve İkame 

Etkisi: Gelir vergisindeki artış sonucunda geliri azalan bireylerin, çalışmak yerine 

dinlenmeyi tercih etmesi verginin ikame etkisidir. Gelir vergisindeki artış sonucunda 

                                                             
119 Nadaroğlu, a.g.e., s. 278 
120 Bumin Doğrusöz, Kayıt Dısı Ekonomi İle Mücadele Açısından Vergi Hukuku Özel Hukuk İlişkilerine 
Bakış, Türkiye' de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yollan, 19. Maliye Sempozyumu, Ağustos 
2004, s. 159. 
121 Gülay Yılmaz, Yeraltı Ekonomisinin Doğurdugu Vergi Kaybının Hesabı Yaklaşımlar ve Türkiye'de 
Yeraltı Ekonomisinin Doğurdugu Vergi Kaybı, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, Cilt:XIV, Sayı: 1, 1998. s. 3. 
122 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 163. 
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geliri azalan bireylerin, eski gelir düzeylerini korumak için daha fazla çalışmayı tercih 

etmeside verginin gelir etkisidir. Günümüzde vergi düzenlemeleri iktisadi kalkınmayı 

iktisadi istikrar içinde gerçekleştirmek içinde yapıldığına göre, vergi düzenlemeleri 

bakımından üzerinde durulacak husus verginin ikame etkisini meydana getirmesine 

engel olmaktır. Onun için vergi düzenlemeleri yapılırken verginin ikame etkisinden 

kaçınılmalıdır123. 

13.VERGİ HARCAMALARI  

Ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak için, kanunun öngördüğü temel 

yükümlülük sistemi ile uyumlu olmayan ve kanuni bir hükümden kaynaklanan vergi 

gelir kaybı veya ertelenmesi şeklindeki kamu harcamasıdır124. Devletin ekonomik ve 

sosyal amaçlarını gerçekleştirmek için vergi sistemi içindeki istisna, muafiyet, indirim 

vb. uygulamalarla almaktan vazgeçtiği kamu gelirlerini ifade etmektedir. Devlet bazı 

kamu hizmetlerini, toplayacağı vergi gelirlerinden harcama yaparak gerçekleştirmek 

yerine, bazı vergi gelirlerini almaktan vazgeçerek gerçekleştirebilir125.  

14. VERGİ YANSIMASI 

Vergide yansımanın tanımı ile ilgili tam bir görüş birliği olmamakla birlikte 

genel olarak “Diğer ekonomik şartlar değişmemek koşuluyla, vergi ödeyicisinin yasal 

olarak ödemekle yükümlü olduğu vergiyi, kendi malvarlığında değişme olmayacak 

şekilde diğer kişi veya kişilere aktarması” olarak tanımlamaktadır126. 

 14.1. YANSIMA ŞEKİLLERİ  

-İleriye Doğru Yansıma-Geriye Doğru Yansıma: Yürürlüğe konulan bir 

vergiyi ödemek durumunda olan bir vergi mükellefi söz konusu bu vergiyi üretim veya 

tüketim zinciri içerisinde ileriye veya geriye doğru yansıtmak isteyebilir. Eğer mükellef 

mevcut üretim veya tüketim zinciri içerisinde kendine yüklenen vergiyi bir sonraki 

sürece aktarabiliyorsa bu ileriye doğru yansıma, bir önceki sürece aktarabiliyorsa bu da 

geriye doğru yansıma olarak isimlendirilir. Örneğin; bir satıcının ödemekle yükümlü 

olduğu dolaylı vergiyi, malın fiyatına ekleyerek tüketiciye aktarması ileriye yansıma 

                                                             
123 Türk, a.g.e., s. 174. 
124 Edizdoğan - Çetinkaya - Gümüş, a.g.e., s. 216-217. 
125 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 164. 
126 Turhan, a.g.e., s. 244. 
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iken, aynı satıcının söz konusu vergiyi, üretim faktörlerinin gelirlerinden kısarak telafi 

etmeye çalışması ise geriye yansıma olmaktadır127. 

-Kanuni Yansıma-Fiili Yansıma: Kanuni Yansıma, kanun koyucunun yasa 

yaparken, vergilerin yansıtılmasını kanunda bizzat belirtmiş olması iken, fiili yansıma 

ise mükelleflerin bazı ekonomik durumlardan yararlanarak vergi yükünü başka kişilere 

devretmesidir. Örneğin, mükellefin ödediği vergiyi malın fiyatına ekleyerek alıcıya 

veya tüketiciye devretmesi durumudur. 

-Sınırlı Yansıma-Sınırsız Yansıma: Sınırlı yansıma, yansıtılan verginin belirli 

bir kişi veya grup üzerinde yerleşeceğini, verginin yayılmayacağını ifade ederken, 

sınırsız yansıma ise vergi yükünün tüm topluma yayılacağını ve sonunda vergi yükünün 

hissedilemez hale geleceğini ifade etmektedir. 

-Biçimsel Yansıma-Effektif Yansıma: Biçimsel yansıma, yalnızca vergiyi 

kimin ödediği ile ilgilenirken efektif yansıma ise, mükelleflerin vergiye karşı tepkisi ve 

bunun sonuçları üzerinde durulmakta verginin üretim faktörleri ve ekonomik faktörler 

üzerindeki etkisi incelenmektedir128. 

-Mutlak Yansıma-Diferansiyel Yansıma: Mutlak yansıma, herhangi bir 

verginin oranındaki artışın, gelir dağılımında yarattığı etkisidir. Diferansiyel yansıma 

ise, kamu harcamaları sabit kalmak üzere, yürürlükte bulunan herhangi bir verginin 

kaldırılarak yerine başka bir verginin konulması ile gelir dağılımında meydana gelen 

değişikliklerdir. 

14.2. YANSIMAYI BELİRLEYEN FAKTÖRLER 

-Vergi Türü: Verginin türü ile verginin yansıması arasındaki ilişkide genelde 

kabul edilen görüş; dolaylı vergilerin, dolaysız vergilere göre daha kolay yansıtıldığıdır. 

Ayrıca dolaylı vergi türlerinden geniş kapsamlı olan vergilerin (örneğin Katma Değer 

Vergisi), daha dar kapsamlı vergilere göre (örneğin Özel Tüketim Vergisi) daha kolay 

yansıtıldığı da kabul edilmektedir129. 

                                                             
127 Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, 10. Baskı, İmaj Yayınevi, Ankara, 2009, s. 297-298. 
128 Orhaner, a.g.e., s. 189-190. 
129 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 168. 
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-Piyasa Türü: Serbest rekabet piyasalarında, tekel piyasasına göre yansıma 

daha kolay olmaktadır. Vergilerin malın fiyatına eklenerek alıcılara devredilmesi 

tarafların karşılıklı güç durumuna göre gerçekleşmektedir130. 

-Talep Esnekliği: Bir maldan talep edilen miktarın, o malın fiyatındaki 

değişmeye karşı gösterdiği tepkinin derecesini ifade etmektedir. Talep esnekliği, talep 

miktarındaki yüzde değişmenin fiyattaki yüzde değişmeye oranı olmaktadır131. 

Şekil 1. Verginin Yansıması 

 
Şekil 1, verginin yansıması ile esneklik arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 

Şekilde yer alan talep (D) eğrisi ile arz (S) eğrisinin almış olduğu esneklik değerleri 

yansımanın yönünde belirleyici olmaktadır. Buna göre; daha yüksek bir talep esnekliği 

düzeyini gösteren ikinci şekilde, verginin büyük kısmı üreticiye (geriye doğru) 

yansırken, daha düşük bir talep esnekliğine sahip birinci şekilde ise verginin büyük bir 

kısmı tüketiciye (ileriye doğru) yansımaktadır. 

Vergide yansıma olayı, birbirini takip eden birkaç aşamada gerçekleşir. Her 

şeyden önce bir verginin yansıtılabilmesi için, verginin yükümlüsü tarafından verginin 

ödenmesi gerekir. İkinci aşamada ödenen vergi, mükellef üzerinde psikolojik bir baskı 

meydana getirir ve bu aşamaya da vurgu adı verilmektedir. Daha sonra üçüncü aşamada 

devretme ve yayılma adı verilen durum gerçekleşir ve burada verginin bir başkasına 

aktarılması fiili gerçekleşmiş olmaktadır. Son aşama olan yerleşme aşamasında ise 
                                                             
130 Orhaner, a.g.e., s. 191. 
131 Pehlivan, Kamu Maliyesi, s. 169. 
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verginin artık devredilememesinden dolayı, nihai olarak bir mükellef veya mükellef 

grubu üzerinde kalması durumu meydana gelmektedir132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
132 Nadaroğlu, a.g.e., s. 291-292.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

DENETİM KAVRAMI VE VERGİDE DENETİM 
1. DENETİM KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

Denetim, Latince kökenli bir kelime olup işitmek dikkatlice dinlemek anlamına 

gelmekte iken zamanla görevleri incelemek olan ve muhasiplerin verdikleri hesapları 

dinleyen kimselere denetçi ve yapılan işe de denetim denilmeye başlanmıştır133.  

Türk Dil Kurumu sözlüğünde denetim için “bir işin doğru ve yönetime uygun 

olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek ve kontrol 

etmek” ifadeleri kullanılmaktadır. Hukuki anlamda ise denetim “hem kamu 

kuruluşlarının hem de özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş müesseselerin kanun ve 

nizamname hükümlerine göre çalışıp çalışmadıklarının tetkik edilmesidir”134. 

Modern anlamda denetim, olasılık ve görelilik (probabilite ve relativite) 

esaslarıyla belirlenmiş hedef ve standartlar doğrultusunda ortaya çıkan sonuçların 

verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik derecelerini ölçmek, karşılaştırmak ve 

değerlendirmektir. Esasen denetim, bir kuruluşun ekonomik faaliyetlerine ve olaylarına 

ilişkin açıklanan bilgilerin, önceden belirlenmiş kriterlere uygunluk derecesini 

belirlemek ve raporlamak amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara ilişkin 

bilgilerle ilgili kanıtların tarafsızca toplanması, değerlendirilmesi ve sonucun bilgi 

kullanıcılarına raporlanmasıdır135. 

Denetimin kökeni MÖ 3500 yıllarına Mezopotamya kayıtlarına dayanmaktadır. 

Denetim faaliyetlerinin nerede ve nasıl başladığı tam olarak bilinmemekle birlikte 

örneklerine ilk çağda Mısır medeniyetinde rastlanmaktadır. Roma İmparatorluğu’nda 

ise kamu maliyesinin kontrolünü “Kester” adı verilen denetçiler yapmıştır. Orta çağda 

durgunluk dönemi yaşanmış sonraları tekrar gündeme gelmiştir. Denetim unvanı ilk 

İngiltere’de 14. yüzyılın başlarında kullanılmıştır. İlk profesyonel denetim 1581 yılında 

Venedik’te bir devlet kuruluşu olarak ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi ile Avrupa 1850-

                                                             
133 Hasan Serdar Özdemir, Türleri ve Fonksiyonları Bakımından Denetim Kavramı, Vergi Raporu 
Dergisi, Ankara, 2000, s. 48. 
134 Fazıl Tekin - Ali Çelikkaya, Vergi Denetimi, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, s. 25-26.  
135 Ömer Altar Arpacı, Vergi Denetimi ve Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması, 05.Ekim.2004, 
http://www.alomaliye.com/altar_omer_vergi_denetimi.htm (31.05.2013), s. 1. 
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1886 yıllarında günümüzdeki denetim yapısına benzer yapılanmalar göstermiştir136. 

Ülkemizde, 1936 yılında kurulan Varidat Kontrol Memurluğu Birimi, 1950 yılında 

Vergi Kontrol Memurluğu olarak değişiklik göstermiştir. 1936-1998 yılları arasında 

denetimler Defterdarlıklara bağlı olarak yürütülmüş, etkin ve verimli vergi incelemeleri 

yapılamadığı için 1998 yılında Bölge Müdürlükleri kurulmuştur137. 2005 yılında Gelir 

İdaresi Başkanlıkları, 2011 yılında Vergi Denetleme Kurulu kurularak yeniden 

yapılanmaya gidilmiştir.  

2. VERGİ DENETİMİNİN TANIMI 

Vergi denetimi; vergi yasaları ve vergiye tabi tutulan yükümlülerin ve vergi 

işlemlerinin tam olarak kavranabilmesini sağlayan ve vergi idaresi ile yükümlülerin 

mevcut vergi sisteminde yer alan ilke ve kurallara uygun davranıp davranmadıklarını 

belirlemeye yönelik olan ve vergi idaresi tarafından yapılan işlemlerin tümü olarak 

tanımlanabilir. Bunun yanında vergi denetimi; yükümlüler ve idarenin vergi yasalarının 

çizdiği sınırlar içerisinde davranmasını sağlayabilme, vergi adaleti içerisinde potansiyel 

vergi kaynaklarının tamamının vergilenerek en yüksek düzeyde vergi toplanabilme, 

ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak vergi sistemine 

değişiklik önerebilme işlevlerine sahiptir138. 

Vergi denetimi; egemenliği elinde bulunduran devlet, kamu harcamalarını 

karşılamak üzere kaynak (vergi) veren yurttaşlarının (vergi yükümlüsü/vergi sorumlusu) 

vergisel ödevlerini yerine getirip, getirmediklerini; hesaplarının ve kayıtlarının doğruyu 

yansıtıp, yansıtmadığını139, vergi idaresi ile mükelleflerin mevcut vergi sisteminde yer 

alan ilke ve kurallara uygun davranıp davranmadıklarını belirlemeye yönelik olan ve 

vergi idaresi tarafından yapılan işlemlerin tümü olarak tanımlanmaktadır140.  

                                                             
136 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 27-28.  
137 Abdülkadir Ünal, Türkiye’de Vergi Denetimi ve Vergi Denetmenlerinin Denetim İçerisindeki Rolü, 
Vergi Denetmeleri Derneği, Ankara, 2007, s. 24.  
138 Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları Güncellenmiş ve Genişletilmiş, 3. Baskı, Yıldız 
Ofset, İstanbul, 2004, s. 98. 
139 Ahmet Erol, Vergi İncelemesi-Mükellef Hakları, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler 
Odası Yayını, İstanbul, 2010, s. 32. 
140 Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e., s. 131. 
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Kamu finansmanını sağlamaya yönelik olarak kamusal mali denetim içerisinde 

yer alan “vergi denetimi”, tek taraflı, yasal fonksiyonu olan, mali tabloların denetimini 

de kapsayan mali kurallara uygunluğu sağlayıcı hukuki bir hesap bir denetimdir141.  

3. VERGİ DENETİMİNİN AMAÇLARI 

Vergi denetiminin amacının, mükellefi doğru bildirimde bulunmaya yöneltmek 

ve bu suretle vergi kaybını önleyerek ek bir gelir sağlamak olduğu söylenebilir. Vergi 

denetimi sayesinde yasalara uymayanlar açısından ciddi bir risk haline gelmedikçe vergi 

kayıplarının önüne geçilirken diğer taraftan mükellefin eğitilmesi, vergi bilincinin 

yerleştirilmesi, vergide adalet ve etkinlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi, sosyo-ekonomik 

amaçlara ulaşılması da mümkündür. Bu anlamda vergi denetiminin amacı, 

vergilemeden beklenen fonksiyonların gerçekleşmesini sağlamaktır142. 

Denetim yapılabilmesi için: 

-Denetlenecek organizasyonun amaçlarının bilinmesi, 

-Bu amaçlarla ilgili ölçülerin belirlenmesi, 

-Bu standartların sağlanmasından kimlerin sorumlu olacağının bilinmesi, 

-Denetlenme noktalarının belirlenmesi, 

-Elde edilen sonuçların ve kullanılan yöntemlerin standartlarla karşılaştırılması, 

-Hataların düzeltilmesi ve sorumluların buna göre değerlendirilmesi gerekir143. 

Vergi denetiminin amaçları genel olarak sıralandığında; mali amaç, ekonomik 

amaç, sosyal amaç ve hukuki amaç’tan oluşmaktadır.  

3.1. MALİ AMAÇ 

Vergi denetiminin mali amacı, mükelleflerin doğru beyanda bulunmaya 

yöneltilmesi ve vergi kaybını önleyerek ek gelir sağlanmasıdır144. 

                                                             
141 Sedat Akbıyık, Denetim ve Raporlama, Ekin Kitabevi, Bursa, 2005, s. 92. 
142 Vergi Denetmenleri Derneği, Türk Vergi Yönetiminde Etkinlik Arayışları Kapsamında Vergi İdaresi 
Ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması Raporu, Ankara, 2003, s. 26. 
143 Osman Genç Yaraşlı, Türkiye’de Vergi Reformu, Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayınları, Sayı: 367, 2005, s. 246. 
144 İbrahim Organ, Vergi Denetimi ve Türkiye Uygulaması Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Gazi Kitabevi, 
Ankara, 2008, s. 39. 
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Vergi sisteminin başarısı, vergi yasalarının iyi düzenlenmiş olmasının yanında 

aynı zamanda vergilemenin doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkin denetimine bağlıdır. 

Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısına uygun yasalar yürürlükte bulunsa ve gelir 

idaresinin işleyişi mükemmel olsa bile, vergi denetiminin yapılmaması ya da olması 

gereken nitelik ve etkinlikte uygulanmaması, sistemin zaman içinde bozulması ve doğru 

işlememesine neden olabilmektedir145. 

Verginin kullanılabilir gelirleri azaltan zorunlu bir ödeme olması, ödenen 

vergilerin kullanım şekli konusundaki endişeler kişileri vergi kaçakçılığına 

yönlendirmekte, buda vergi kayıplarına neden olmaktadır146. 

Mevcut vergi potansiyelinin değerlendirilmesi, vergi dışı tutulmuş kaynakların 

ortaya çıkarılması ve vergilerin gerçeğe uygun şekilde alınması, devleti mali bakımdan 

önemli ölçüde rahatlatma özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan vergi denetiminin 

doğrudan ve özellikle dolaylı fonksiyonları devlete önemli mali imkanlar 

sağlamaktadır147. 

Vergi kaçakçılığı ile mücadelenin ve dolayısıyla vergi kaybını önlemenin en 

etkili yollarından biri vergi denetimidir. Yapılan etkili vergi denetimleri sayesinde vergi 

kaçırdığı ve devleti vergi kaybına uğrattığı tespit edilen mükelleflerden ödenmesi 

gereken vergi, cezası ile birlikte tahsil edileceğinden, tahsil edilen vergi ve ceza kadar 

devlet ek gelir sağlamış olacaktır. Vergi denetimi potansiyel vergi kaçırma eğilimlerini 

azaltacağından, vergi denetiminin mali amacına dolaylı olarak da katkısı 

bulunacaktır148. 

3.2. EKONOMİK AMAÇ 

Vergi kayıp ve kaçakları; kamu gelir-gider dengesini bozduğu için bu dengenin 

kurulabilmesinde borçlanma, vergi, bütçe politikaları ile ülke ekonomisine değişik 

yönlerden müdahale gerekmektedir. Bu bakımdan, ekonomik dengenin sağlanması ve 

                                                             
145 Nuh Irmak - Yasin Bilen, Türkiye’de Vergi Denetiminin Yeniden Yapılanması ve Bir Öneri, Kamu 
Giderlerinin Finansmanı Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi, Vergi Denetmenleri Derneği Eğitim 
Yayınları Serisi 14, Ankara, 2007, s. 126. 
146 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 49. 
147 Şengül Aydın - Kenan Lodos, Türkiye’de Vergi Denetimi ve Vergi Kontrol Memurluğu, Kamu 
Giderlerinin Finansmanı Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Denetimi, Vergi Denetmenleri Derneği Eğitim 
Yayınları Serisi: 14, Ankara, 2007, s. 165. 
148 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 50. 
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istenilen etkilerin gerçekleştirilebilmesinden çok benimsenen politikalar vergilerin 

amaca uygun bir şekilde alınması ve kullanılması gerekir. Bu ise, vergi kaybı ve kaçağı 

sorunu üzerinde durmayı, dolayısıyla vergi denetimine önem vermeyi zorunlu 

kılmaktadır149. 

Vergisini yasalar çerçevesinde tam ve zamanında ödeyen mükellefler, gerek 

istisna, muafiyet veya diğer yasal boşlukları kullanarak vergiden kaçınma yolunu seçen, 

gerekse yasadışı yollara saparak kendi iradeleriyle vergi kaçırma yoluna giden 

mükellefler karşısında mağdur durumda olduklarını düşünerek kendilerine haksızlık 

yapıldığını düşünebilmektedirler. Doğal olarak; kendilerinin haksız rekabete uğradığını 

düşünerek vergisini ödemeyen mükellefler de bu yolu seçebilmekte ve onlar da kayıt 

dışına çıkma eğilimi gösterebilmektedirler. Dolayısıyla vergi denetiminin ekonomik 

amaçlarından biri kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmektir150. 

Ülkemizde bütçe kaynakları arasında en önemli yerin vergi gelirlerince 

doldurulduğu dikkate alınırsa, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi suretiyle, kaynak-

harcama dengesizliğinin diğer bir anlatımla enflasyonist etkiler meydana getiren bütçe 

açıklarının önlenebilmesi mümkün olabilecektir. Etkin bir vergileme ve denetim 

sürecinin bulunmaması ise devletin vergi olarak alması gereken miktarları, iç borçlanma 

yoluyla ve faiz yoluyla sağlanması zorunluluğunu doğurmakta, bu durum ise para ve 

sermaye piyasalarını olumsuz olarak etkilemekte, faizlerin ve gelir dağılımındaki 

adaletsizliğin artması ve kamu-özel sermaye yatırımlarının azalması sonucunu 

beraberinde getirmektedir151. 

Vergi kaçakçılığının yaygın olduğu dönemlerde vergi kaçırma olanağına sahip 

kişi ya da kurumlar ellerindeki fonları diledikleri gibi kullanabildikleri için bu durum 

haksız rekabete neden olmakta ve vergi disiplini açısından da istenilmeyen sonuçlar 

doğurabilmektedir. Etkin bir vergi denetimi bu olumsuzlukların önlenmesi açısından 

olumlu sonuçlar vermektedir. Böylece vergi denetiminin ekonomik amaçlarından birisi 

olan kayıt dışı ekonomi ile mücadele sağlanmış olmaktadır152. 

 
                                                             
149 Aydın - Lodos, a.g.e., s. 166. 
150 Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e., s. 97-98. 
151 Metin Meriç, Vergi Denetimi, İlkem Ofset, İzmir, 2002, s. 23-24. 
152 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 51. 
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3.3. SOSYAL AMAÇ 

Vergiler, maliye politikası aracı olarak gelir dağılımının düzeltilmesinde 

kullanılan en önemli araçlardan birisidir. Devletler vergiler aracılığı ile ödeme gücü 

yüksek olan kesimlerden aldıkları kaynakları düşük gelirli kimse ya da kesimlere 

aktarmakla bir yandan bu kişi ya da kesimlerin refahlarını artırmakta diğer taraftan 

gelirin yeniden dağılımını sağlayarak sosyal adaletin sağlanmasına katkıda 

bulunmaktadır153. 

Verginin mali olmayan fonksiyonları ile öncelikle verginin tarafsız olmadığı ve 

olmaması gerektiği anlaşılmaktadır. Vergilerin mali etkilerine ek olarak ekonomik ve 

sosyal değişkenler (üretim, tüketim, nüfus, yatırım, tasarruf, emek arzı veya talebi, 

ithalat vb.) üzerinde istenen ve istenmeyen bir takım etkileri söz konusudur. Genellikle 

vergiler iktisat, maliye ve sosyal politikaların uygulamaya aktarılmasında önemli bir 

mali araçtır154. 

Vergilemenin toplumda düzenleme fonksiyonunun etkili olabilmesi, 

mükelleflerce ödenmesi gereken verginin tam olarak tahsil edilmesiyle mümkündür. 

Vergisini tam olarak ödeyenlere karşı büyük haksızlık teşkil edeceği gibi, vergi 

vermeyen mükelleflerin hem kendilerine önemli imkanlar sağlamalarına hem de vergi 

verenlerin paraları ile sunulan hizmetlerden eksiksiz yararlanmalarına ve dolayısıyla 

dürüst mükelleflerin kazançlarına ortak olmalarına neden olacaktır. Bu da sosyal devlet 

anlayışına uymamaktadır155. 

Devlet vergiler aracılığı ile ödeme gücü yüksek olan kesimlerden aldıkları 

kaynakları düşük gelirli kimse ya da kesimlere aktarmakla bu kişi veya kesimlerin 

refahlarını artırmakta diğer taraftan gelirin yeniden dağılımını sağlayarak sosyal 

adaletin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Vergilerin gelir dağılımını düzeltici 

fonksiyonu ve sosyal adaleti sağlayabilmesi için vergi denetimine önem verilmesi 

gerekmektedir156. 

 
                                                             
153 Organ, a.g.e., s. 41. 
154 Metin Erdem - Doğan Şenyüz - İsmail Tatlıoğlu, Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006, s. 185-
186. 
155 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 56. 
156 Organ, a.g.e., s. 41. 
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3.4. HUKUKİ AMAÇ 

Vergilendirme fonksiyonlarının dışında, vergi denetiminin beklenen bir diğer 

etkisi hukuki niteliktir. Öncelikle devlet yükümlülük haline getirdiği vergi kanunlarının 

uygulanmasını sağlamak zorundadır. Bu devletin saygınlığını ve gücünü 

göstermektedir. Diğer taraftan hukuk devleti olmanın bir sonucu, kanunların vatandaşlar 

üzerinde eşit şekilde uygulanmasını sağlamaktır157. 

Mükelleflerce bilinerek ve bilinmeyerek neden olunan vergi kayıp ve kaçakları, 

vergi adaletini bozucu sonuçlar meydana getirdiğinden, bu etkilerin giderilmesi de yine 

vergi denetimi ile olmaktadır. Vergi kayıp ve kaçağının olması dürüst mükellefi rahatsız 

edecek ve aleyhine, vergi kayıp ve kaçağına neden olan mükellef lehine, haksız rekabet 

unsuru teşvik görecektir. Bunun için etkin bir vergi denetimine gidilmelidir158. 

Kanun koyucu, bir yandan ekonomik ve sosyal düzen ile ideolojilerin 

gelişmesine, diğer yandan vergi kurumunun amaçlarında meydana gelen değişmelere 

paralel olarak düzenlemeler yapmaktadır. Devletin vergilendirme yetkisini, halk 

tarafından seçilen yasama organı aracılığı ile kullanması ile kişilerin hak ve özgürlük 

alanlarına yapılan müdahalenin, anayasal hukuk düzeni içinde gerçekleşmesinin bir 

sonucudur. Böylelikle bir anlamda keyfilik önlenirken, diğer taraftan da idarenin, 

kişilere bir vergi veya mali yük yüklemeye kanunun izin verdiği durumlarda ve 

öngördüğü koşullar içerisinde yetkili olduğunun ifadesidir159. 

4. VERGİ DENETİMİNİN ÖZELLİKLERİ 

Vergi denetiminin çeşitli özellikleri olmakla birlikte bunlardan tarafsız olma, 

yaptırım gücüne sahip olma, hesap denetimini kapsayan bir denetim olma, hukuki bir 

denetim olma ve dış denetim olma konuları incelenmiştir. 

4.1. TARAFSIZ OLMA 

Vergi Usul Kanunu’nun 134. maddesinde; “Vergi incelemesinden maksat, 

ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır” 

denilerek vergi incelemesinin tarafsızlık özelliğine vurgu yapılmaktadır. 

                                                             
157 Meriç, a.g.e., s. 22-25. 
158 Aydın - Lodos, a.g.e., s. 166. 
159 Organ, a.g.e., s. 42. 
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Vergi denetimi, kamu adına yapılsa bile vergi denetim elemanları tarafsız olmak 

ve tam bir adalet içerisinde hareket etmek zorundadırlar. Denetim elemanları hazineye 

gelir sağlamak için olsa dahi doğru ve yasal olmayan bir yönteme 

başvurmamalıdırlar160. 

Denetim elemanları yaptıkları denetim sırasında idarenin ve mükellefin lehine 

ortaya çıkabilecek durumlara eşit mesafede yaklaşmalı, olaya sadece devlete ilave bir 

gelir sağlama olarak bakmayarak haksız ya da yanlışlıkla mükelleflerden alınan 

vergilerde varsa bunun iadesini sağlaması gerekmektedir161. 

4.2. YAPTIRIM GÜCÜNE SAHİP OLMA 

Vergi denetiminin en önemli özelliklerinden birisi de yaptırımcı bir niteliğe 

sahip olmasıdır. Yapılan denetimler sonucunda olması gerekene göre eksik beyan edilen 

ve ödenmeyen vergilerin, devletin zorla alım gücüne dayanarak cezaları ile birlikte 

tahsili yoluna gidilmektedir. Vergi denetiminin bu yaptırımcı niteliğinden dolayı, 

düzenlenen raporlar vergi idaresi tarafından hiçbir şarta tabi olmaksızın işleme 

konulmaktadır. Bu aşamadan itibaren mükelleflerin ancak vergisini ödeme(me), 

uzlaşmaya gitme veya dava yoluna başvurma imkanı kalmaktadır162. 

4.3. HESAP DENETİMİNİ KAPSAYAN BİR DENETİM OLMA 

Nitelikleri belirtilmek suretiyle yapılan tanımlar göstermektedir ki gerek 

muhasebecinin, gerekse hesap denetmeni ve vergi denetim elemanının yaptıkları 

çalışmaların hedefi ve uyguladıkları teknikler büyük farklılıklar arz etmektedir. 

Aralarındaki birinci fark, muhasebeci ve hesap denetmeninin belgeleri bir veri olarak 

kabul etmesi, vergi denetim elemanının ise, bu belgelerin dayanağını teşkil eden 

olayların gerçeği yansıtıp yansıtmadıklarını araştırmasıdır. İkinci fark ise, vergi denetim 

elemanının yaptığı denetim hizmetinin hukuki bir denetim karakteri taşıması ve 

dolayısıyla yaptırımcı bir niteliğe sahip olmasıdır. Oysa muhasebeci ve hesap 

                                                             
160 Tekin - Çetinkaya, a.g.e., s. 52. 
161 Organ, a.g.e., s. 46. 
162 Adnan Gerçek, Çağdaş Eğilimler Çerçevesinde Türkiye’de Vergi İdaresi ve Vergi Denetiminin 
Yeniden Yapılandırılması, (Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Ekonomik ve Mali Araştırma Yarışması 
Birincilik Ödülü), Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Yayını, Ankara, 2002, s. 41-42.  
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denetmenlerinin faaliyeti çok sınırlı bir hukuki denetim niteliği taşımakta ve genelde 

tavsiye edici bir mahiyet arz etmektedir163. 

Vergi denetimi esas olarak dış denetim niteliğinde bir hesap denetimidir. 

Bilindiği gibi muhasebe denetimi veya hesap denetimi, işletmelerin mali tablolarının 

bağımsız denetimidir164. 

4.4. HUKUKİ BİR DENETİM OLMA 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin nasıl konulacağı, 

değiştirileceği, kaldırılacağı, hangi ölçülere göre alınacağı ve uygulanacağı, başta 

Anayasa olmak üzere bir dizi kanunla düzenlenmiştir165. 

Kanuni bir yetkiye dayanılarak ve kanunlarla belirlenen usul ve esaslar dahilinde 

yürütülen ve sonucunda mali ve cezai sorumluluklar meydana getiren vergi denetimleri 

özünde hukuki bir nitelik taşımaktadır166. 

4.5. DIŞ DENETİM OLMA 

İşletme hesaplarının aynı işletmeye mensup elemanlar tarafından vergi 

yönünden incelenmesi, vergi denetimi sayılmamaktadır. Bağımsız denetim elemanları 

olarak serbest muhasebeci mali müşavir ile yeminli mali müşavirler tarafından 3568 

sayılı Kanuna istinaden yapılan incelemeler ise vergi denetiminin özel bir yönünü 

oluşturmaktadır. Vergi denetim elemanları tarafından yapılan vergi denetimleri, bu 

elemanların kamuya mensup olmaları nedeniyle bağımsız olmamakla birlikte, 

incelemeye tabi tutulanlar açısından bir dış denetimdir167. 

5. VERGİ DENETİM FONKSİYONLARI 

Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve 

sağlanması amacıyla yapılan vergi denetiminin, vergi ödemekle yükümlü olanların 

                                                             
163Hasan Basri Aktan, İşletmelerde Mali Denetim, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 13, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/199401178.htm, Ocak 1994, (Erişim: 10.03.2013), s. 
6. 
164 Organ, a.g.e., s. 47. 
165 M. Bülent Aydın, Türkiye’deki Kayıt Dışı Ekonomide Vergi Denetiminin Önemi, Vergi Denetmenleri 
Derneği Yayını, İstanbul, 2006, s. 62. 
166 Organ, a.g.e., s. 45. 
167 Mehmet Emin Merter, Türkiye’de Vergi Denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinliğin Sağlanmasında 
Toplam Kalite Yönetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora 
Tezi, İzmir, 2004, s. 16. 
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vergiyi doğuran işlemleri ve mükellefiyetle ilgili işlemlere ait defter, kayıt ve belgeleri 

üzerinde yapılan inceleme ve araştırmalarla hata, hile ve noksanlıkların ortaya 

çıkarılması ve düzeltilmesi işlevinin yanı sıra, vergi ödememeye veya eksik ödemeye 

neden olan unsurların oluşmasını önleyici işlevi ve eğitici işlevi de söz konusudur168. 

5.1. ARAŞTIRMA VE BULMA İŞLEVİ 

Vergi denetiminin arayıcı ve bulucu “dedektif” işlevi yükümlülerin işlemleri ile 

bu işlemlerle ilgili olarak defter ve belgelerde yapılan hata ve hilelerin araştırılmasını, 

ortaya çıkarılmasını hedef almaktadır169. 

Vergi yönetimi, vergi denetimleri aracılığı ile yükümlülerin beyanlarını gerektiği 

gibi kontrol edemiyor ve vergi kanunlarının yanlışlıkla veya kasten ihlalini araştırıp 

bularak ortaya koyamıyorsa, vergi denetiminin vergi hasılatını artıran etkisinin ortadan 

kaldıracak ve müeyyidelerin uygulanması mümkün olmayacaktır. Vergi denetiminin bu 

işlevini vergi incelemeleri yoluyla gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür170. 

Vergi denetiminde, hata ve hilelerin bulunup ortaya çıkarılmasının yanında, 

ilgililerin bundan sonraki işlemlerinde benzer hata ve hilelere başvurmamaları ve 

dikkatli olmaları konularında da uyarılarda bulunulur ve bu fonksiyonla birlikte bir nevi 

“önleme fonksiyonu” niteliğine de yaklaşılmış olmaktadır171. 

5.2. DÜZELTİCİ İŞLEVİ 

Mükellefler, vergi konusunda verginin amacının ne olduğu, kamu hizmetlerinin 

neler olduğu ve devamlı surette gerekli olduğu ve bu kamu hizmetlerinin giderlerinin 

nasıl karşılandığı konularında yeterli bilgiye sahip değildirler. Mükelleflerin vergi 

hakkında eğitilmeleri sonucu vergi bilincinin artması yoluyla hem mükelleflerin vergiye 

gönüllü uyumu sağlanarak toplam vergi gelirleri artacak hem de vergi kayıp ve kaçak 

miktarı da en aza indirilmiş olacaktır172. 

                                                             
168 Abdullah Aslan, Vergi Denetim Sistemi ve Hesap Uzmanları Kurulu, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 
250,   Haziran, 2002, s. 4. 
169 Organ, a.g.e., s. 43. 
170 Vergi Denetmenleri Derneği, a.g.e., s. 28. 
171 Latipa Kulmanova, Vergi Denetiminin Etkinliği (Türkiye Uygulaması), Uludağ Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 2006, s. 9-10. 
172 Burak Ali Han Tecim, Kayıtdışı Ekonomide Vergi ve Vergi Denetimini Önemi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2008, s. 65. 
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Yürütülen denetim sırasında, denetim elemanına, memur ve mükellefi gerekli 

durumlarda uyarmak, ona bilgi vermek ve yardımcı olmak görevi de yüklenmiştir. 

Böylece denetim, hem yönetimce hem de yükümlülerce yapılan hataların düzeltilmesine 

imkan vermektedir. Özellikle, vergi kayıplarının önlenmesi bu suretle mümkün 

olmaktadır. Bu bakımdan vergi denetiminin yapıcı ve eğitici bir yönü bulunmaktadır173. 

5.3. ÖNLEME İŞLEVİ 

Vergileme, mükellefle işbirliği esasına dayandığından vergi denetiminin eğitici, 

öğretici, yapıcı ve önleyici işlevi, araştırıcı, bulucu ve cezalandırıcı işlevinin önüne 

geçmektedir. Bu suretle vergi denetimlerine önleyici bir işlev kazandırmak için, vergi 

mükelleflerinde devamlı olarak denetim altında bulundukları duygusu meydana 

getirilmelidir174.  

Vergi denetiminin önleyici işlevi, hata ve hileler meydana geldikten sonra 

bunları ortaya çıkararak cezalandırmak yerine, söz konusu hata ve hile kaynaklarını 

ortadan kaldırmak suretiyle, bunların yapılmasını önleyici etkiler yaratılmasına 

yöneliktir175.  

Hatalar daha başlangıç noktasındayken hata yapılmasını önleyici etkiler 

yaratarak, bu hataların yok edilmesini sağlamaktır176. 

Vergi denetiminin vergi kaçağını önleyici ve caydırıcı etkisi, vergi denetim 

elemanlarının davranış tarzı ve görev anlayışlarına göre de değişebilmektedir. Sadece 

hazine yararı gözeten ve matrah farkı arayan denetim elemanı yerine, mükellefle görüş 

alışverişinde bulunan, uyaran, aydınlatan ve doğru yöne yönlendirmeye çalışan denetim 

elemanının, mükellefleri vergi ile ilgili ilişki ve işlemlerinde daha olumlu etkileyeceği 

açıktır177.  

                                                             
173 Organ, a.g.e., s. 44. 
174 Okan Akyol, Türkiye’de Vergi Denetimi Kapsamında Vergi İncelemesinin Etkinliği, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1997, s. 22. 
175 Organ, a.g.e., s. 44. 
176 Süleyman Timur, Türkiye’de Vergi Denetiminde Etkinlik, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998, s. 7. 
177 Meriç, a.g.e., s. 27-28. 



57 
 

Etkin bir vergi denetiminden, yönetimin aldığı kararların ne ölçüde uygulandığı, 

mükelleflerin yasalara ne ölçüde uydukları, uyumlarını sağlamak suretiyle de idareyi 

güçlü kılması beklenmektedir178. 

Mükelleflerin etkin bir denetime maruz kalma riski belli bir düzeyin üzerinde 

olduğu durumlarda, vergi denetiminin bireyler üzerinde caydırıcı etkisi olmaktadır179. 

5.4. EĞİTİM İŞLEVİ 

Vergi denetiminin uygulanması ve etkinliğinin sağlanması açısından en etkili 

işlevlerinden bir diğeri de eğiticilik işlevidir. Mükelleflerin vergi konusunda 

karşılaştıkları sorunlar ve devlete karşı yükümlüklüleri konusunda uyarıcı mahiyette 

bilgilendirilmeleri ve uyarılmaları mükellef üzerinde uyarıcı bir rol oynamaktadır180. 

Vergi denetim elemanı sadece vergi kaybını ortaya çıkaran ve mükellefi 

cezalandıran bir kişi değil, aynı zamanda kendisine danışılan, panel ve konferanslar 

yoluyla mükellefi vergi konusunda aydınlatan ve bilinçlendiren kişi olmalıdır. Bu konu 

denetim elemanının eğitim sorunu olup, eğitimin de denetim elemanının mesleğe 

girişinden başlayarak tüm meslek hayatı boyunca süreklilik göstermesi gerekmektedir. 

Bu durum, bir yandan vergi denetiminin amacı olan vergi geliri artışını sağlarken, diğer 

yandan da maliye idaresi ile mükellefler arasında etkili bir iletişimin kurulmasına 

katkıda bulunacaktır181.  

6. VERGİ DENETİM YÖNTEMLERİ 

Vergi mevzuatında yer alan yükümlülüklere mükelleflerin gerektiği şekilde uyup 

uymadıklarını araştırmak için vergi idaresine verilmiş hukuki olanaklar olarak 

tanımlamaktadır. Vergi denetim yöntemleri yükümlülük, vergilendirmeyi etkileyen 

olaylar, yükümlülerin ödevlerine uyum oranları, vergi kaybına yol açma durumu ve 

tutarı bölümüyle ilgilenir182. 

Vergi Usul Kanunu’nda vergi denetim yöntemleri olarak, 

                                                             
178 İbrahim Atilla Acar - Mehmet Emin Merter, Türkiye’de 1990 Sonrası Dönemde Vergi Denetimi ve 
Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu, Maliye Dergisi, 2004, s. 6.   
179 Gülay Akgül Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, 1. Basım, İSMMO, İstanbul, 2006, s.73. 
180 Timur, a.g.t., s. 7. 
181 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 58. 
182 Organ, a.g.e., s. 121. 
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-Yoklama 

-Vergi İncelemesi 

-Arama 

-Bilgi Toplama müesseselerine yer verilmiştir.  

6.1. YOKLAMA 

Yoklama, vergi denetim yollarından ilki ve uygulama alanı en basit olanıdır. 

Mükelleflerin ve mükellefiyetle ilgili maddi olayların tespitine yöneliktir. Yoklama 

mükellefiyet kaydı olmayanların da tespitine yönelik olması, işyerlerini gezerek tespitler 

yapması ile önemli ve yararlı bir denetim yoludur183. 

Vergi denetiminin yaygın ve önleyici fonksiyonunun gerçekleştirilmesi 

bakımından, yoklama müessesesinin büyük bir önemi bulunmaktadır. Yoklama yoluyla 

vergi ve ilgili işlem ve uygulamaların, gerçekleşmeleri aşamasında, gözetim-denetim ve 

müdahale imkanı yaratılmış olmaktadır184. 

Vergi hukuku açısından ise yoklama, vergi kanunlarının uygulanması için fiilen 

tespiti gereken durumların mahallinde araştırılması faaliyetidir. Vergi Usul Kanunu 

yoklamayı, mükellefi ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve konuları 

araştırmak ve tespit etmek şeklinde tanımlamıştır. Bu tanımlama yoklamaya yetkili 

olanlar için son derece geniş yetkiler verildiğini ortaya koymaktadır. Bu haliyle 

yoklama, vergi idaresinin mükellef hakkında yaptığı bilgi toplama faaliyetleri yanında 

kayıt ve belge düzeninin kontrolünü de içeren bir vergi güvenlik önlemi durumunu 

almış bulunmaktadır185. 

Yoklama ile ilgili görevliler bu yetkilerini bireysel ve toplu yoklama şeklinde 

kullanarak vergi denetimlerini gerçekleştirebilecekleri gibi, Vergi Usul Kanunu’nun 

127. maddesinde belirtilen; 

-Günlük hasılatı tespit etmek, 

                                                             
183 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 125. 
184 Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 10.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2011, 
s. 101. 
185 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 126. 



59 
 

-Ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olanların bu mecburiyete 

uyup uymadıklarını, bu cihazları belli edilmiş esaslara göre kullanıp kullanmadıklarını 

tespit etmek, 

-Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin iş yerlerinde bulundurulup 

bulundurulmadığını, tasdikli olup olmadığını, usulüne göre kayıt yapılıp yapılmadığını, 

vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi icap eden belgelerin usulüne göre düzenlenip 

düzenlenmediği ile kullanılıp kullanılmadığını, faturasız mal bulunup bulunmadığını, 

levha asma veya kullanma mecburiyetine uyulup uyulmadığını tespit etmek, kanunî 

defter ve belgeler dışında kalan ve vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden defter, 

belge ve delillerin tespit edilmesi halinde bunları almak, 

-Nakil vasıtalarını, Maliye ve Gümrük Bakanlığının belirleyeceği özel işaretle 

durdurmak ve taşıtta bulundurulması icap eden taşıt pulu, yolcu listesi, fatura veya sevk 

irsaliyesi, yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile taşınan yolcu ve malların 

miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit etmek, 

-Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta bulunmaması halinde bu 

belgelerin ibrazına kadar nakil vasıtalarını trafikten alıkoymak, taşınan malın sahibi 

belli değilse tespitine kadar malı bekletmek ve muhafaza altına almak,”şeklinde yaygın 

ve yoğun vergi denetimlerini de gerçekleştirirler. 

Vergi Usul Kanunu 128. maddesinde yoklamaya yetkili olanlar: 

-Vergi dairesi müdürleri, 

-Yoklama memurları,  

-Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler, 

-Vergi incelemesine yetkili olanlar, 

-Gelir uzmanları olarak sayılmıştır. 

Yoklama yıl içinde her zaman ve işyerinde yapılır. Yoklama sonuçları her iki 

taraf içinde sonuç doğuran ve tutanak niteliğinde olan “yoklama fişlerine” geçirilir. 

Yoklama vergi incelemesi değil, vergi idaresince yapılan bir durum tespitidir. Tespit 
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sonucunda usulsüzlük yapıldığı tespit edilirse usulsüzlük cezası kesilir. Vergi kaybı 

doğuracak bir durum var ise inceleme yoluna gidilir186. 

Tablo 2. Türkiye Genelinde Yapılan Yaygın ve Yoğun Denetim Sonuçları  

(2003-2012) 

Yılı Denetime Katılan 
Personel Sayısı Denetlenen Mükellef Sayısı Kesilen Usulsüzlük Cezası  

(TL) 

2003 4507 2.903.111 65.443.280 

2004 4849 3.176.412 64.262.698 

2005 3779 3.342.798 98.775.956 

2006 3939 3.778.146 100.149.000 

2007 6320 4.513.740 134.235.029 

2008 48.357 4.313.620 176.213.518 

2009 47.370 3.811.489 153.171.031 

2010 45.108 3.753.669 150.326.505 

2011 45.624 3.462.338 128.094.973 

2012 47.556 4.428.127 150.437.509 

Kaynak: GİB, 2007-2012 Faaliyet Raporları’ndan derlenmiştir. 

Türkiye genelinde yapılan yaygın ve yoğun denetim sonuçları incelendiğinde, 

2003-2007 yılları arasında denetime katılan personel sayısı 4000-6000 arasında iken, 

2008-2012 yıllarında arasında denetime katılan personel sayısı 47000-48000’e 

çıkmıştır.  Denetlenen mükellef sayısının yıllara göre dalgalanma gösterdiği 3-4 milyon 

arasında olduğu görülmektedir. Kesilen usulsüzlük cezası 2003 yılında 65.443.280 TL 

iken 2012 yılında 150.437.509 TL’ye çıkmıştır. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
186 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 129-132. 
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Tablo 3. Yapılan Yaygın ve Yoğun Vergi Denetim Çalışmaları Esnasında 

Tespit Edilen Kayıt Dışı İşçi Sayıları-Türkiye Geneli (2007-2012) 

Yılı Ocak - Mart 
Dönemi 

Nisan - Haziran 
Dönemi 

Temmuz - Eylül 
Dönemi 

Ekim - Aralık 
Dönemi Genel Toplam 

2007 3.052 3.299 2.890 3.127 12.458 

2008 3.295 3.245 2.868 1.656 11.064 

2009 1.220 1.457 1.015 1.241 4.933 

2010 618 1.275 579 1.919 4.391 

2011 895 1.565 1.854 1.732 6.046 

2012 811 2.833 2.101 2.160 7.905 

Kaynak: GİB, 2007-2012 Faaliyet Raporları’ndan derlenmiştir. 

Türkiye geneli yapılan yaygın ve yoğun vergi denetim çalışmaları esnasında 

tespit edilen kayıt dışı işçi sayıları Ocak-Mart dönemi 2007-2008 yıllarında 3000-3300 

arasında iken 2009 yılında 1220’ye düşmüş, 2010-2012 yılları arasında 600-900 

arasında yer almıştır. 

Nisan-Haziran dönemi, 2007-2008 yıllarında 3200-3300 arasında, 2009-2011 

yıllarında 1200-1500 gerilemiş, 2012’de 2800’lere çıkmıştır. 

Temmuz-Eylül dönemi, 2007-2008 yıllarında 2900 civarında iken 2009 yılında 

1015’e düşmüş, 2010 yılında 579’a gerilemiştir. 2011-2012 yılları arasında 1800-2100 

arasında olmuştur. 

Ekim-Aralık dönemi, 2007 yılında 3200 iken, 2008-2012 yılları arasında 1200-

2100 arasındadır.   

Genel toplamı değerlendirildiğinde, 2007-2008 yıllarında 11000-12000 olan 

kayıt dışı işçi sayısı, 2009-2012 yıllarında 4000-8000 arasında değişmiştir. Yaklaşık 

%50 oranında azalma görülmektedir. Kayıt dışı işçi sayısının azalması vergi kaybının 

azalmasına ve vergi gelirlerinin artmasını sağlamaktadır. 

6.2. VERGİ İNCELEMESİ 

Vergi Usul Kanunu’nun 134. maddesinde vergi incelemesi “ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak” şeklinde tanımlanmıştır.  

Vergi incelemesi, beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

sağlamak amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde yapılan 
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derinlemesine bir araştırmadır. Vergi incelemesinde ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak için her türlü işleme girişilmektedir.  

Sadece defter ve belgelerin incelenmesi ile yetinilmemekte, tanık beyanı, 

istihbarat arşiv bilgileri, maddi kontroller gibi araştırmalara girişilmesi yanında, 

işletmelerde dahil ekonomik değerlerin envanterlerinin yapılmasına ve beyannamelerde 

gösterilmesi gereken unsurların incelenmesine de gidilebilmektedir187. 

Vergi incelemesi, vergi denetiminin aynı zamanda bir hesap denetimi olması 

nedeni ile muhasebe kayıtlarının ayrıntılı olarak işlevleri açısından farklılığın ortaya 

konulmasını sağlamaktadır188. 

Vergi incelemesi gerçekte idarenin etkinliğini sağlamada önemli bir role 

sahiptir. Vergi incelemesi, vergi sisteminin adil bir şekilde uygulanmasını sağlayarak 

vergi kaçakçığı ile mücadelede ve vergi gelirlerini yeterli bir düzeyde sağlamada ve 

vergi yükümlülüklerinin kendiliğinden yerine getirilmesinin teşvikinde en temel 

araçtır189. 

Vergi incelemesi, kaçırılan vergiyi tespit eden dolayısıyla hazineye ek gelir 

sağlayan önemli ve hassas bir vergicilik hizmeti yanında, mükelleflerin bilerek veya 

bilmeyerek vergi kanunlarına aykırı hareketlerini yazılı olarak saptaması ve bu 

raporların ilgili mükelleflere tebliğinin sağlanması sonucunda mali mevzuat açısından 

yükümlülerin eğitimi işlevini de sağlamaktadır. Böylece, vergi incelemesiyle, hem 

yükümlü mali mevzuat yönünden eğitilmekte, hem de hazineye ek gelir kaynağı 

yaratılmaktadır190. 

Vergi incelemesinin amacı, vergi kayıp ve kaçağını tespit etmeninin yanında 

önleyici, mükellef ve sorumluların doğru beyanda bulunmalarını sağlayıcı tedbirler 

almaktır191. Mükellefler veya vergi sorumluları hakkında neticesi alınmamış hesap 

dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman vergi 

incelemesi yapılabilmektedir (VUK Md. 138). 

                                                             
187 Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, Yetkin Kitabevi, Ankara, 2011, s. 308-309. 
188 Akbıyık, a.g.e., s. 94. 
189 Nazmi Karyağdı, Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi İdaresi, Ankara Sanayi Odası, Yayın No: 51, 
Ankara, 2001, s. 2. 
190 Aydın - Lodos, a.g.e., s. 162-163. 
191 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 159. 
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Vergi Usul Kanunu’nun 135. maddesinde vergi incelemesine yetkili olanlar: 

-Hesap uzmanları ve yardımcıları, 

-Maliye müfettişleri ve yardımcıları, 

-Gelirler kontrolörleri ve stajer gelirler kontrolörleri, 

-Vergi dairesi başkanları/defterdarlar, 

-Vergi dairesi müdürleri ve yardımcıları,   

-Vergi denetmenleri ve yardımcıları, 

-Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında 

görev yapanlardır. 

Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. İş 

yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin 

yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme 

dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını 

daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir (VUK Md. 139). 

İnceleme elemanlarına tanınan yetkileri ve uymak zorunda oldukları koşulları 

şöyle sıralanabilir192: 

Yetkileri; 

-Defter, kayıt ve belgeleri istemek, 

-İncelemeleri işyerinde yapmak, 

-İşyerini gezmek ve görmek, 

-Yükümlüden veya yetkilisinden, gerekli hallerde üçüncü kişi ve kurumlardan 

işletme hakkında bilgi istemek, gerekirse arama yapmak, 

-İnceleme tutanağını imzalamayan mükellefin defter ve belgelerini idareye 

getirmek, 

                                                             
192 Organ, a.g.e., s. 131-132. 
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-Vergi alacağını güvenceye almak amacıyla güvence önlemlerine başvurma 

(mükelleften teminat istenmesi ya da hakkında ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk 

işlemleri başlatılması). 

Sorumlulukları;  

-Vergi incelemesi yapanlar, yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme 

yetkisini gösteren fotoğraflı resmi bir vesika bulundurmak ve gittikleri yerde işe 

başlamadan evvel bu vesikayı ilgililere göstermek zorundadırlar,  

-İncelemeye tabi olana, incelemenin konusunu işe başlamadan önce açık olarak 

izah etmek, 

-İnceleme yapılanın rızası olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında inceleme 

yapmamak veya buna devam etmemek,  

-İnceleme bitiminde, inceleme yapıldığını gösteren bir vesikayı nezdinde 

inceleme yapılana vermek,  

-Vergi incelemesi sırasında inceleme yapılan veya üçüncü kişilerle ilgili olarak 

öğrenilen bilgileri açıklamamak veya üçüncü kişiler aleyhine kullanmamak (VUK Md. 

5), 

-Mükellefin özel işlerini yapmamak (VUK Md. 6). 

-Vergi İncelemesine Tabi Olanlar; Vergi Usul Kanunu 137. maddesinde, bu 

kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza 

ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişilerdir.  

Vergi incelemesi başlatılan mükelleflerin ödevleri; 

-Vergi inceleme elemanına işletmenin durumuna göre çalışma yeri göstermek ve 

resmi çalışma saatlerinde işletmede çalışmasını sağlamak, 

  -İnceleme ile ilgili her türlü bilgiyi vermek, 

-Vergi inceleme elemanının gereğinde işyerinin her tarafını gezip görmesini 

sağlamak,  

-Bina ve arazinin rayiç bedelinin tespitinde değeri tespit edilecek bina ve araziyi 

gösterip gezdirmek, bu gibi gayrimenkullerin genel durumuna, kullanış şekline ve 

kirada ise kiranın miktarına ilişkin her türlü bilgileri vermek, 
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-İşletmede envanter yapılması halinde araç, gereç ve personeliyle bu işlemlerin 

bitmesi için gerekli yardım ve kolaylığı göstermek193. 

-İncelemenin Sona Ermesi; Vergi incelemelerini belli bir süreyle sınırlamak 

inceleme elemanlarını baskı altına alacağı ve incelemenin özgürce yapılabilmesini 

engelleyeceği için vergi incelemesinin ne kadar sürede sonuçlandırılması gerektiği ile 

ilgili olarak Vergi Usul Kanunu’nda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Vergi 

incelemesinin tüm verilerin toplanmasından ve tutanağın düzenlenmesinden sonra 

uygun bir sürede bitirilmesi gerekmektedir194. Türkiye’de incelemeler mümkün olan en 

kısa sürede tamamlanır. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme 

yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay 

içinde incelemenin bitirilmesi esastır. 

OECD ülkelerinde de vergi inceleme sürelerinde bir sınırlama bulunmamasına 

rağmen Meksika’da 18 ay, Portekiz ve Slovak Cumhuriyetinde 6 ay, İspanya’da 12 ay 

gibi süreler bulunmaktadır195.  

İnceleme tutanakları, vergi incelemesinin amacı ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu araştırmak, saptamak ve sağlamak olduğu için incelemeler sırasında vergi 

matrahının oluşumunu etkileyen hususların yazılı hale getirilmesidir. Tutanak, vergi 

incelemesi sonucunda düzenlenen raporlara dayanak oluşturmakta, yükümlülerin 

tuttukları defterlere, düzenledikleri belgelere ve kendi ifadelerine göre düzenlendikleri 

için, vergiyi doğuran olayı tespitine yarayan delil olmakta, idare ve yargı organları 

tarafından kullanılmaktadır. 

Vergi inceleme raporu, vergi incelemesinde, tutanak veya diğer tespit edilen 

hususların, vergi hukuku ve muhasebe denetimi açısından değerlendirilerek, ulaşılan 

sonucu ve sonuca göre vergi hukukunda hangi hükümlere göre işlem yapılacağını 

belirten idari ön işlem olarak tanımlanabilir. Mükellef hakkında yapılan inceleme 

sonucunda, inceleme mükellef lehine sonuçlanırsa kabul raporu, aleyhine sonuçlanırsa 

                                                             
193 Organ, a.g.e., s. 134. 
194 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 178-179. 
195 Selda Aydın, OECD Ülkelerinde Vergi İnceleme Sürecinin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi, Vergi 
Sorunları Dergisi, Sayı: 218, Kasım 2006, s. 39. 
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inceleme tutanağı yanında ikmalen veya re’sen tarhiyata dayanak inceleme raporu 

düzenlenmektedir196. 

6.2.1. Vergi İnceleme Sonuçlarına Karşı Başvurulacak Yollar 

Vergi inceleme sonuçlarına karşı mükelleflerin, uzlaşma, cezalarda indirim ya da 

dava açma hakları bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu 112. maddeye göre, vergi 

inceleme sonuçlarına göre mükellefler vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihini takip eden 

günden itibaren 30 içinde uzlaşma ya da cezalara indirim, talebinde bulunmaz ya da tarh 

edilen vergi ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açmaz iseler, söz 

konusu vergi ve cezalar kesinleşir ve taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmiş olanlar 

taksit süreleri içinde, taksit süreleri kısmen ya da tamamen geçtikten sonra tahakkuk 

etmiş olanlar ise tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmek zorundadır. 

-Uzlaşma; uyuşmazlığı yargı sürecine taşımak istemeyen mükelleflere tanınmış 

idari (barışçıl) çözüm yoludur. Vergi Usul Kanunu’na ilk olarak 19.02.1963 tarih ve 205 

sayılı kanunla eklenen uzlaşma, vergi uyuşmazlıklarının (re’sen, ikmalen veya idarece 

salınan vergiler ve bunlara ilişkin vergi ve bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları 

konusunda) yargıya intikal ettirilmeden vergi mükellefi veya ceza muhatabı ile Vergi 

İdaresi arasında çözümlenmesidir197. 

Vergiyi hiç tahsil etmemektense belirli bir indirim yapmak sureti ile verginin 

ödenmesini sağlamak amacıyla, 1963 yılında Türk Vergi Sistemine girmiş olan bu 

müessese, günümüzde ilk çıkarılış amacından uzaklaşarak Kanuni af haline 

dönüşmüştür198. 

Mükellefler vergi inceleme sonuçlarına karşı hem tarhiyat öncesi, hem de 

tarhiyat sonrası uzlaşmaya başvurma hakkına sahiptir. Tarhiyat öncesi uzlaşmaya 

başvuran bir mükellefin uzlaşma gerçekleşmez ise tarhiyat sonrası uzlaşma hakkı 

bulunmamaktadır. Tarhiyat öncesi uzlaşmaya başvurmamış ise tarhiyat sonrası uzlaşma 

hakkı bulunmaktadır199.  

                                                             
196 Organ, a.g.e., s. 139-141. 
197 Ersan Öz, Vergilendirmede Kanunilik ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004, s. 140. 
198 Organ, a.g.e., s. 170. 
199  Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 198. 
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Tablo 4. Merkezi Uzlaşma Komisyonu ve Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu 

Sonuçları (2008-2012) 

 Yıllar 

Uzlaşmaya 

Konu Dosya 

Sayısı 

Uzlaşılan 

Dosya 

Sayısı 

Uzlaşmaya 

Konu olan 

Vergi (TL) 

Uzlaşma 

Sonucu 

Vergi (TL) 

Uzlaşmaya 

Konu Olan 

Ceza (TL) 

Uzlaşma 

Sonucu 

Ceza (TL) 

Merkezi 

Uzlaşma 

Komisyonu 

2008 84 50 783.128.748 253.544.689 1.001.772.971 6.456.718 

Koordinasyon 

Uzlaşama 

Komisyonu 

2008 111 67 136.264.209 34.978.371 169.732.896 1.142.915 

Toplam  195 137 919.392.957 288.523.060 1.171.505.867 7.599.633 

Merkezi 

Uzlaşma 

Komisyonu 

2009 36 14 207.615.503 67.449.481 248.725.829 616.118 

Koordinasyon 

Uzlaşma 

Komisyonu 

2009 103 73 195.685.932 77.044.148 290.498.029 1.138.406 

Toplam  130 87 403.301.435 144.403.629 539.223.858 1.754.524 

Merkezi 

Uzlaşma 

Komisyonu 

2010 32 26 1.221.236.629 129.130.956 893.738.592 0 

Koordinasyon 

Uzlaşma 

Komisyonu 

2010 81 61 195.820.709 31.145.074 261.702.179 1.135.706 

Toplam  113 87 1.417.067.338 160.276.030 1.155.440.771 1.135.706 

Merkezi 

Uzlaşma 

Komisyonu 

2011 37 27 806.732.861 54.634.706 1.116.580.833 270.000 

Koordinasyon 

Uzlaşma 

Komisyonu 

2011 72 58 221.019.117 28.674.409 311.719.905 863.700 

Toplam  109 85 1.027.751.978 83.309.115 1.428.300.738 1.133.700 

Merkezi 

Uzlaşma 

Komisyonu 

2012 12 7 102.491.763 35.748.387 141.231.910 18.684.773 

Koordinasyon 

Uzlaşma 

Komisyonu 

2012 62 56 35.160.578 15.337.151 52.219.636 1.586.210 

Toplam  74 63 137.652.341 51.085.539 193.451.546 20.270.983 
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Kaynak: GİB, 2008-2012 Faaliyet Raporları’dan derlenmiştir. 

2008 yılı uzlaşma ile ilgili olarak, uzlaşmaya konu olan dosyaların yaklaşık 

%70’sinde uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaşmaya konu olan vergilerden %31’i uzlaşma 

sonucu vergi olarak yer almıştır. Uzlaşma sonucu kesilen ceza oranı %06 

oranındadır.1.754.524 

2009 yılı uzlaşma ile ilgili olarak, uzlaşmaya konu olan dosyaların yaklaşık 

%70’inde uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaşmaya konu olan vergilerden %36’sı uzlaşma 

sonucu vergi olarak yer almıştır. Uzlaşma sonucu kesilen ceza oranı %03’dür.  

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2009 yılına ait Faaliyet Raporu’nda yer alan veriler 

incelendiği zaman, uzlaşmaya giren mükelleflerin yaklaşık olarak %5 ile %10 arasında 

vergi ziyaı cezası ödedikleri görülmektedir200. 

2010 yılı uzlaşma ile ilgili olarak, uzlaşmaya konu olan dosyaların yaklaşık 

%77’sinde uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaşmaya konu olan vergilerden %11’i uzlaşma 

sonucu vergi olarak yer almıştır. Uzlaşma sonucu kesilen ceza oranı %098’dir.  

2011 yılı uzlaşma ile ilgili olarak, uzlaşmaya konu olan dosyaların yaklaşık 

%78’sinde uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaşmaya konu olan vergilerden %8’i uzlaşma 

sonucu vergi olarak yer almıştır. Uzlaşma sonucu kesilen ceza oranı %079’dur. 

2012 yılı, uzlaşma ile ilgili olarak, uzlaşmaya konu olan dosyaların yaklaşık 

%85’sinde uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaşmaya konu olan vergilerden %37’si uzlaşma 

sonucu vergi olarak yer almıştır. Uzlaşma sonucu kesilen ceza oranı %10’dur. U 

 2008-2012 yılları arasındaki uzlaşma oranlarına baktığımızda, uzlaşmaya konu 

olan dosyaların %70-85 arasında uzlaşma sağlandığını,  uzlaşma sonrası vergi oranları 

2008-2009 yıllarında %30-36 arasında iken, 2010-2011 yıllarında düşmüş %8-11 

arasında seyretmiş, 2012’de tekrar % 37’lere çıkmıştır. Uzlaşma sonucu kesilen ceza 

oranı, %0.71’dir. 

 

 

                                                             
200 Ali Haydar Yıldırım, Vergi Denetiminde Etkinlik Nasıl Arttırılabilir?, Vergi Sorunları Dergisi, Yayın  
No:271, Nisan 2011, s. 8. 
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Grafik 1. 2012 Yılı Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları 

 

Kaynak: Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 46. 

Tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonlarına yapılan başvurular sonucunda; 

toplamda tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu olan 578.870.442 TL vergi tutarının 

443.628.715 TL kısmında uzlaşma sağlanmıştır. Diğer taraftan, tarhiyat öncesi 

uzlaşmaya konu olan 971.494.358 TL ceza tutarının 56.223.245 TL kısmında uzlaşma 

sağlanmıştır. 

-Cezalarda İndirim; mükellef ya da sorumluların, bazı hallerde yanlışlıkla veya 

bilgisizlik sebebiyle (kasıt olmaksızın) vergi kaybına sebep olmaları halinde iyi 

niyetlerinden dolayı verilmiş bir haktır. Burada amaç, mükellef ile idare arasında 

çıkabilecek uyuşmazlıkların yargıya yansımadan çözümlenmesidir. 

-Dava Açma, uyuşmazlığın yargılama yoluyla çözümlenmesidir. Vergi 

mahkemesine dava açılabilmesi için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve 

takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmesi, tevkif yoluyla alınan vergilerde 

istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş 

olması gerekmektedir201. 

  6.3. ARAMA  

Farklı kaynaklardan alınan duyum ve ihbarlar veya yapılan incelemeler sırasında 

bir vergi mükellefinin vergi kaçırdığını gösterir nitelikte belirtilerin bulunması 
                                                             
201 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 201-202. 
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durumunda, bu mükellef veya vergi kaçırdığına ihtimal verilen diğer gerçek veya tüzel 

kişiler nezdinde (ev, işyeri, büro, ofis, merkez, şube, fabrika, imalathane vb.) ve bu 

kişilerin üzerlerinde kanuni düzenlemelere uygun bir şekilde arama yapılır. Bu arama 

sırasında el konulan defter, belge ve her türlü kaydın (bilgisayar, mikrofilm, video bant, 

ses bandı vb. tüm manyetik ortamlardaki bilgiler ve kayıtlar dahil) vergi incelemesi ile 

ilgili kanuni düzenlemelere uygun olarak ve tüm inceleme tekniklerinden yararlanılmak 

yoluyla incelenerek, vergi kayıp ve kaçağının ortaya çıkarılmasına aramalı inceleme 

denilmektedir202.  

Vergi Usul Kanunu’nun 142. maddesine göre,  

-Mükellef hakkında vergi kaçakçılığı yaptığı hususunda ihbar yapılmış ve bu 

ihbarın yeterli belirtilerle desteklenmiş olması, 

-Vergi incelemesi sırasında vergi kaçakçılığı yapıldığı konusunda yeterli 

belirtilerin elde edilmiş bulunması gerekir. 

Arama yapılabilmesi için, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların buna 

lüzum göstermesi ve gerekçeli bir yazı ile bunu sulh yargıcına iletmesi ve sulh 

yargıcının da aramaya karar vermesi gerekmektedir203. 

Arama kararı mahkeme tarafından alınmaktadır. Arama vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olan personel tarafından yapılabilir. Arama yapılan yerlerin sahibi veya 

eşyanın zilyedinin bizzat kendileri arama sırasında hazır bulunmazlarsa bu durumda 

bunların yerine vekili, temyiz kudretine sahip bir akrabası, kendisiyle birlikte 

oturanlardan birisi ya da komşusunun hazır bulunması gerekmektedir (VUK Md. 147). 

Konut, işyeri gibi kapalı yerlerde gündüz arama yapılır ve en kısa sürede bitirilir.  

Arama, kararda gösterilen kişiler ve yerler hakkında uygulanır. Aramada 

bulunan ve incelemesine gerek duyulan defter, belge ve kayıtlar bir tutanağa geçirilmek 

suretiyle alınır. Arama sırasında tutanak tutulmasına imkan yoksa defter ve belgeler 

mühürlü kapların içine konulur, muhafaza altına alınır ve sonradan gerekli tutanaklar 

tutulur (VUK Md. 143). 

                                                             
202 Erol, a.g.e., s. 41. 
203 Osman Pehlivan, Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Celepler Matbaacılık, Trabzon, 
2011, s. 108. 
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Arama neticesinde alınan defter ve belgeler üzerindeki incelemeler en geç üç ay 

içinde bitirilerek sahibine tutanakla geri verilir (VUK Md. 145). Aramalı vergi 

incelemesi bitirildikten sonra, inceleme raporu düzenlenir ve vergi idaresine gönderilir. 

6.4. BİLGİ TOPLAMA 

Vergi Usul Kanunu 148. madde gereğince, kamu kurum ve kuruluşları, 

mükellefler, mükellefler ile ilişkide bulunan gerçek ve tüzel kişiler Maliye 

Bakanlığı’nın veya vergi incelemeye yetkili olanların istedikleri bilgileri vermek 

zorundadırlar. Bilgi sözlü veya yazılı istenebilir. Sözlü istenen bilgi verilmez ise istek 

yazılı duruma çevrilir. 

Vergi Usul Kanunu 149. madde gereğince, devamlı bilgi müessesesi de 

getirilmiştir. Buna göre hem kamu kurum ve kuruluşları hem de özel hukuk gerçek ve 

tüzel kişilikleri Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek 

bilgileri belli aralıklarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecbur tutulmuşlardır. 

Vergi Usul Kanunu 150. madde gereğince, sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu 

memurları, Türk konsolosları ve konsolosluk görevini yapanlar, muhtarlar, banka, 

banker ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek ve tüzel kişiler, her ay öğrendikleri 

ölüm vakaları ile intikalleri ertesi ayın 15. Günü akşamına kadar vergi dairesine yazı ile 

bildirmek mecburiyetindedir. 

Özellikle beyana dayanan vergilerde bilgi toplamanın büyük önemi vardır. Bilgi 

toplamanın vergilemede iki fonksiyonu bulunur. İdarenin kendileri hakkında bilgi 

topladıklarını bilen mükellefler, beyanlarında daha titiz davranırlar. Yani bilgi 

toplamanın vergi güvenliği yönünden, önemli bir fonksiyonu vardır. Bilgi toplamının 

ikinci önemli fonksiyonu da  vergi denetimine yardımcı olmasıdır204. 

7. VERGİ DENETİM TEKNİKLERİ 

Karşılaştırma, tutar aktarımını doğrulama, aritmetik inceleme ve belge 

incelemesi olarak dört başlıkta yer almaktadır. 

 

 

                                                             
204 Mutluer, a.g.e., s. 115. 
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7.1. KARŞILAŞTIRMA 

Karşılaştırma, genel olarak defter kayıtları arasındaki doğruluğu araştırmaya 

yönelik bir inceleme işlemidir. Karşılaştırma yaparken hem toplamlar arasında (örneğin, 

büyük defter-yevmiye defteri toplamının karşılaştırılması) hem de tek tek tutarlar 

arasında (örneğin sabit varlıklar defteri ile büyük defter sabit varlıklar hesabının 

karşılaştırılması) uygunluğa bakılabilir205. 

Burada amaç muhasebe tekniği ve çift taraflı kayıt tutma ilkesi açısından tutarlar 

arasında eşitliğin sağlanmasıdır. Bu nedenle karşılaştırmada bir anlamda uygunluk 

denetimi yapıldığını söylemek mümkündür206. 

Denetçi, veriler arasındaki ilişkileri analiz etme amacıyla bazı oranları ve 

trendleri hesaplayabilir. Mali tablolardaki tutarlar kendi aralarında, yıllar itibariyle ve 

sektör ortalamaları ile karşılaştırılabilir. Bu teknikler, mali tablolardaki kalemlerin 

içinde öncelikle incelenmesi gereken, olağandışı durum gösteren kalemler hakkında 

denetçiye bilgi verdiğinden, denetçiye bu mali tablo kalemleri hakkında daha fazla kanıt 

toplamaya zorunlu kılmaktadır207. 

7.2. TUTAR AKTARIMINI DOĞRULAMA 

Tutar aktarmalarının kontrolü, karşılaştırma işlemini tamamlayan bir işlemdir. 

Amacı, rakamların yanlış aktarılması (rakamların yanlış yazılması, rakamların yer 

değiştirmesi, yanlış sıfır atılması gibi) veya doğru tutarların ilgili hesaplarına değil de 

başka bir hesaba kaydedilmesi sonucu meydana gelmiş muhasebe hatalarını ortaya 

çıkarmaktır. Tutar aktarımının denetimi çeşitli şekillerde yapılabilir. Önemli bir tutar 

aktarımı denetimi işlemi, yevmiyeden büyük deftere yapılan geçirmelerin doğrulanması 

ile ilgilidir. Bir diğeri, bilanço devamlılığı ile ilgilidir. Burada denetçi kapanış 

bilançosundaki tutarların ertesi yıl açılış bilançosuna ve orada da ilgili hesaplara doğru 

geçirilip geçirilmediğini araştırmaktadır208. 

 

 
                                                             
205 Güredin, a.g.e., s. 103. 
206 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 35.   
207 Akbıyık, a.g.e., s. 77. 
208 Güredin, a.g.e., s. 104-105. 
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7.3. ARİTMETİK İNCELEME 

Defter ve belgeler arasındaki uyum tek başına mali tabloların gerçeği 

yansıttığının bir kanıtı olarak ileri sürülememektedir. Çünkü defter ve belgelerde yer 

alan tutarlar mali tabloların düzenlenmesine kadar pek çok aritmetik işlem ve 

hesaplamadan geçmektedir. Bu aşamalarda yapılacak bir hata ya da hile mali tabloların 

gerçeği yansıtmasını engelleyecektir209. 

Aritmetik inceleme, muhasebe kayıt ortamında ve belgelerdeki dört işlemlerdeki 

doğruluğun araştırılması ve bu işlemlerin yinelenmesi yoluyla gerçekleştirilen bir hesap 

kontrolüdür. İşlem sayısının çokluğu nedeniyle genellikle örnekleme yöntemine 

başvurularak yapılmaktadır. Ancak bunun için örnek seçiminde uygulanan tekniğin 

müşteriden saklanması gereklidir. Yoksa karşı tarafın kullanılacak yöntemi bilmesi 

nedeniyle yaptığı muhasebe hatalarını gizleme imkanı doğabilecektir210. 

7.4. BELGE İNCELEMESİ 

Belge ve defter kayıtları arasında uygunluk olup olmadığının, belgelerin şekli ve 

maddi uygunluklarının araştırıldığı denetim işlemine, belge incelemesi denir. Vergi 

incelemesi, tahakkuk ve zaman aşımı süresi içerisinde her zaman yapılabilir. 

Kurumların tasfiye beyannamelerinin incelenmesinde, buna dair taleplerin ilgililer 

tarafından verilmesinden itibaren bir ay içerisinde başlanılarak aralıksız devam edilir 

(VUK Md. 35). 

 Belge incelemesi, belge ile defter kayıtları arasında uygunluk sağlanması ile 

belgelerin şekli ve maddi uygunluklarının araştırılması işlemlerini içerir211. Belge 

incelemesi, vergisel işlemlerin belgeye dayalı olarak gözden geçirilmesinden ziyade, 

düzenlenen ya da alınan belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, sahte ya da 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığı, kayıtlara doğru aktarılıp aktarılmadığı 

gibi noktalar üzerinde yoğunlaşmaktadır212. 

 

 
                                                             
209 Mevlüt Özer, Denetim, Cilt 1, Özkan Matbaacılık, Ankara, 1997, s. 274-275. 
210 Güredin, a.g.e., s. 105. 
211 Hasan Gürbüz, Muhasebe Denetimi, Bilim Teknik Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul, 1990, s. 105.  
212 Özer, a.g.e., s. 249. 
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8. VERGİ DENETİM TÜRLERİ 

Denetim ekipleri denetim yaparken bazı denetim türlerinden 

yararlanmaktadırlar. Bunlar; konusuna ve amacına göre, denetçinin statüsüne göre, 

verginin türüne göre, incelemenin kapsamına göre, incelencek yükümlü sayısı 

bakımından, incelemenin yapıldığı yer bakımından ve incelemenin kaynağı olmak üzere 

yedi başlıkta incelenebilir.  

8.1. KONUSUNA VE AMACINA GÖRE DENETİM TÜRLERİ 

Mali tablolar denetim, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi olmak üzere üç 

başlıkta incelenecektir. 

8.1.1. Mali Tabloların Denetimi 

  Mali tablolar olarak nitelendirilen temel mali tablolar ile ek mali tabloların 

denetimini kapsayan mali tablolar denetimi, önceden belirlenmiş ve genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış olan Bilanço ve Gelir Tablosu ile ek finansal 

tablolar olarak ifade edilen, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Satışların 

Maliyeti Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu gibi finansal raporların, işletme faaliyet 

ve işlemleriyle, hesapların doğruluğunu yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili olarak yapılan 

denetim türüdür213. 

  Mali tablo denetiminin genel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür214. 

  -Bu denetim türünde amaç, incelenen mali tablolara güvenirlilik 

kazandırabilmektir. 

  -Denetim tamamen bağımsız kişi veya kişilerce yapılır. 

  -Denetim önemli hataların ortaya çıkarılmasına yöneliktir. 

  -Denetim sonunda, mali tablolar hakkında tek bir görüş oluşturulur, hataların tek 

tek neler olduğu ile ilgilenilmez. 

  -Oluşturulan görüş mantıklı bir güvenilirlik temeline oturtulur. 

 

                                                             
213 Akbıyık, a.g.e., s. 39. 
214 Ümit Ataman - Rüstem Hacırüstemoğlu - Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi Uygulamaları, Alfa 
Yayınları, İstanbul, 2001, s. 18-19. 
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  8.1.2. Uygunluk Denetimi 

  Uygunluk Denetimi, kişileri veya ekonomik birimleri kapsayan, bu kişiler ile 

ekonomik birimlerin yasal olarak önceden belirlenmiş hukuki kurallara uygun 

davranılıp davranılmadığının kontrolü amaçlanmaktadır. Uygunluk denetiminde, 

önceden belirlenen kurallar bir üst makam tarafından saptanmaktadır. Yapılan denetim 

ile bu kurallara ne derecede uyulduğu ve yerine getirildiğinin tespiti yapılmaktadır. 

İşletmenin faaliyetleriyle ilgili olarak yönetim tarafından veya yasal uygulamalardan 

kaynaklanan, içerden ve dışarıdan önceden belirlenmiş olan ölçütler, işlem prosesleri ve 

iç kontrol uygulamaları denetimin konusunu oluşturmaktadır215. 

  Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının mali işlemlerinin ilgili mevzuata uygun 

olup olmadığının Sayıştay tarafından araştırılması, yine kamu ya da özel kişilere ait olan 

işletmede çalışanların ücret durumunu gösteren bordronun doğru düzenlenip 

düzenlenmediğine ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri tarafından 

yapılan denetim de birer uygunluk denetimi olmaktadır216. 

  Yapılan işlemlerin, öngörülen ölçütlere göre uygunluğunun araştırılması için 

sürdürülecek bir denetimin etkinliğinin artırılması hususunda; 

  -Denetimi yürütecek denetçinin bu konularda yetenekli olması, 

  -İşletme içinde iyi bir belge dosyalama sisteminin var olması, 

  -Uygunluk denetimi sonuçlarının raporlanmasının bir sisteme bağlanmış olması, 

koşulları gereklidir217. 

  8.1.3. Faaliyet Denetimi 

  Faaliyet denetimi; bir işletmenin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini 

değerlemek ve denetlemek amacıyla bu faaliyetlere ilişkin usul ve yöntemlerin 

uygulanmasının gözden geçirilmesini kapsamaktadır218. 

  Denetimin konusu finansal bilgileri değerlendirmek şeklinde olabildiği gibi, 

finansal olmayan konuları da içerebilmektedir. İşletmenin faaliyet ve işlem sonuçlarının 

                                                             
215 Akbıyık, a.g.e., s. 40. 
216 Ömer Duman, Muhasebe Denetimi ve Raporlama, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2008, s. 14. 
217 Ersin Güredin, Denetim, 10. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2000, s. 14. 
218 Celal Kepekçi, Bağımsız Denetim, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 2004, s. 3. 
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objektif kriterler esas alınarak; işçilik, hammadde, makine verimliliği, karlılık, 

işletmenin sektör içindeki yeri, cirosu gibi standart yönetsel değerlendirmeler 

yapılmasına imkan tanıdığı gibi, işletme amaçlarına ulaşılıp ulaşılmayacağı, işletme 

faaliyetlerinin yönetim politikalarına olan uyumunun sağlanması, kaynakların ekonomik 

ve verimli kullanımının sağlanması, belirlenmiş amaçlar ve hedeflere ulaşılmasını 

sağlamak gibi kontrol esaslı bir karşılaştırma yapmamıza ve işletme hakkında bir görüşe 

varmamıza yardımcı olan denetim türü olup, denetim literatüründe Performans 

Denetimi olarak ta adlandırılmaktadır219. 

8.2. DENETÇİNİN STATÜSÜNE GÖRE DENETİM TÜRLERİ 

İç denetim ve dış denetim olarak ayrılmakta, dış denetim kendi içinde bağımsız 

ve kamu denetimi olarak ele alınacaktır.  

8.2.1. İç Denetim 

İç denetim sisteminin temel amacı, faaliyetlerin verimliliğinin ve etkinliğinin 

sağlanmasını, mali ve idari konulara ait bilginin güvenirliğinin, bütünlüğünün ve 

zamanında elde edilebilirliğinin, kuruluşun faaliyetlerinin yürürlükteki yasalara ve 

düzenlemelere tam anlamıyla uygunluğunu sağlamaktır220. 

İşletmeye hizmet etmek amacıyla işletmenin faaliyetlerini incelemek ve 

değerlemek için, işletme içinde kurulmuş bağımsız bir denetleme ve değerleme 

fonksiyonu olan iç denetim kapsamına, hem finansal nitelikteki işlemler, hem de 

finansal nitelikte olmayan işlemler girmektedir. İç denetimde en önemli amaç işletme 

çalışanları tarafından yapılabilecek hata ve yolsuzlukları önlemek ve yapılmış olanları 

tespit etmektir221.  

İç denetim, denetim alanı itibariyle çok geniş bir kapsamı içerse de; özü, yapısı, 

fonksiyonları ve denetim sonuçları yönlerinden örgütün üst yönetimiyle sınırlıdır. 

Çünkü iç denetçiler örgütün bizzat kendi personelidir. Bu nedenle iç denetçiler üst 

yönetimin belirlediği çerçeve içerisinde denetim fonksiyonu yerine getirmek 

durumundadırlar. Yapısı gereği iç denetim, örgüt üst yönetiminin kararlarına, 

                                                             
219 Akbıyık, a.g.e., s. 41. 
220 Kadir Kartalcı, Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2007, s. 58-59. 
221 Duman, a.g.e., s. 15. 
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planlarına, programlarına, hedef ve stratejileri ile iç ve dış mevzuata uygunluk dışında 

bir denetim fonksiyonu üstlenememektedir222. 

8.2.2. Dış Denetim 

 Dış denetim; bir işletmenin ekonomik faaliyetleri sonucunda hazırlanan finansal 

tablo ve diğer finansal bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğu ve 

doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları 

ile bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim 

tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve 

sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır. 

Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate 

alınarak; kamu idarelerinin hesapları ve bunlara ilişkin belgelerle, malî tabloların 

güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetim ile kamu idarelerinin gelir, gider ve 

mallarına ilişkin malî işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup 

olmadığının tespiti, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp 

kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans 

bakımından değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilmektedir223. 

 -Bağımsız Dış Denetim; Kuruluşun mali tablolar ve uygunluk denetimlerin 

işletmenin talebi ve bir denetim sözleşmesi çerçevesinde, serbest meslek sürdüren 

denetçiler (ya da bunların oluşturdukları kuruluşlar) tarafından yapılmasıdır224. 

Bağımsız dış denetim, müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan, serbest 

meslek sahibi olarak kendi adına çalışan veya bir denetim kurumuna ya da firmasına 

bağlı olarak faaliyet gösteren denetçi veya denetçiler tarafından işletmenin talebi ile ve 

bir denetim sözleşmesi çerçevesinde işletmelerin finansal tablolarının denetimi ile 

uygunluk ve performans denetimlerinin yapılmasıdır225. 

Bağımsız dış denetimin gelişmiş olmasının kamu için iki yönlü faydası 

bulunmaktadır. Özel kuruluşlarda yapılacak bağımsız dış denetimlerin kalite ve 

sayısındaki artış, temel vergi matrahı dışında kalan matrahları ortaya çıkaracağından 
                                                             
222 Erdal Kenger, Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu, http://www.ydk.gov.tr/egitim_notlari/denetim.htm, 
2001, (30.04.2013), s. 6. 
223 Gelir İdaresi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2006 Faaliyet Raporu, Yayın No: 128, s. 48. 
224 Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e., s. 12. 
225 Kenger, a.g.n., s. 7. 
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önemli bir kamu kaynağı olan vergilerin artmasına neden olacaktır. Kamu 

kuruluşlarında yapılacak bağımsız dış denetimler ise şeffaflık ve hesap verme 

sorumluluğunun daha fazla yerine getirilmesine katkı sağlayacaktır226.  

 -Kamu Denetimi; Görev ve yetkilerini kanunlardan alan ve kamu adına, 

kamunun ihtiyaçlarına cevap vermek üzere denetim yapan kişilerce gerçekleştiren mali 

tablo, uygunluk ve faaliyet denetimlerini ifade etmektedir227. 

Kamu denetiminde, denetlenen işletmelerin denetime tabi tutulup 

tutulmamasında herhangi bir iradeleri olmamasına rağmen, iç denetime tabi tutulmak 

tamamen işletme içinde alınan kararlar doğrultusunda olmaktadır228. 

Kamu denetimi, denetimin amaçlarına, kapsamına ve denetim yapan birimlere 

göre şu şekilde sınıflandırılabilir: 

-Denetim görevleri yapan denetim kurumları; Devlet Denetleme Kurulu, 

Sayıştay, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 

-Kamu ve özel kesimdeki işletmeleri denetleyen veya bağlı olduğu kurum ve 

kuruluşun işlem ve hesaplarını denetleyen kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı denetim 

kurulları; Maliye Bakanlığına bağlı, Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları Kurulu gibi. 

8.3. VERGİNİN TÜRÜNE GÖRE DENETİM 

  Genel vergi denetimi ve özel vergi denetimi şeklinde incelenebilir. 

  -Genel Vergi Denetimi: Belli bir vergilendirme dönemindeki hesap ve 

işlemlerin tümünün denetimini amaçlayan bu denetim türü, olağan denetimi 

içermektedir. 

  -Özel Vergi Denetimi: Bir vergi denetimi süresince verginin özel bir konu 

üzerinde yapılan denetim türüdür. Sadece amortisman hesap ve işlemlerine ya da 

vergiden istisna edilen kazançlara yönelik denetimler bu denetim türüne örnek olarak 

gösterilebilir229. 

 

                                                             
226 Kartalcı, a.g.t., s. 62. 
227 Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e., s. 12. 
228 Duman, a.g.e., s. 169. 
229 Vergi Denetmenleri Derneği, a.g.e., s. 28. 
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8.4. İNCELEMENİN KAPSAMINA GÖRE VERGİ DENETİMİ 

Genel vergi denetimi denilince tüm vergi kanunları açısından ayrıntılı vergi 

denetimi anlaşılmaktadır. Fakat bazı durumlarda denetimin kapsamı değişebilmektedir. 

Bu durumda vergi denetimini tam vergi denetimi, kısmi vergi denetimi ve sınırlı vergi 

denetimi şeklinde ayrılabilmektedir. 

-Tam Vergi Denetimi: Tüm vergi kanunları yönünden yapılan vergi 

denetimidir. Özel vergi denetimi karşılığı, muhasebe kayıtlarının şekil ve usul yönünden 

incelenmesi muhasebe kayıtlarının gözden geçirilmesini, vergi kanunları yönünden 

değerlendirilmesini ve sonucunda da rapor düzenlenerek vergi idaresine verilmesini 

içine almaktadır230. 

Bir vergi yönünden, belirli bir hesap döneminde yapılan bütün işlem ve bu 

işlemlere ilişkin kayıt ve belgelerin incelenmesidir. Tam ve kesin sonucun alınmasına 

imkan sağlamakla birlikte incelenecek işlerin fazlalığı ve masraflı olması nedeniyle her 

zaman uygulanması mümkün olmamaktadır231. 

-Kısmi Vergi Denetimi: Bir verginin belli unsurları veya belli konuları 

yönünden yapılan denetimdir. Tam incelemeler sırasında tespit edilen bazı hususların 

mükellefin diğer hesap dönemlerinde ve benzeri mükelleflerde de bulunup 

bulunmadığının araştırılmasına imkân sağlayan, kapsamı dar, ancak yararlı bir denetim 

türüdür232. Tam vergi denetiminden ayrılan yönü ise sadece denetimin alanı 

yönündendir. Örneğin; Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde gelire giren kazanç ve 

iratlar 7 unsur olarak sayılmıştır. Bir vergi denetiminde gelir vergisi bakımından bir 

gerçek kişiyi inceleyen denetim elemanı, bu kişinin beyan ettiği gelirlerden, örneğin 

yalnızca zirai kazançları incelemiş ve buna ilişkin rapor düzenlemişse, bu denetime 

kısmi denetim denilmektedir. 

-Sınırlı Vergi Denetimi: Bir vergilendirme döneminde bir vergi türüne ilişkin 

olmak üzere matrah unsurlarından sadece belirli bir kısmına ilişkin ve belirli bir konu 

ile sınırlı denetim yapılmasıdır233. 

                                                             
230 Akbıyık, a.g.e., s. 101. 
231 Organ, a.g.e., s. 50. 
232Güldem Dalak, Vergi Denetimi ve Muhasebe Uygulamaları, Vergi Sorunları Dergisi, Yıl: 18, Sayı: 
129, Haziran, 1999, s. 77. 
233 Organ, a.g.e., s. 50. 
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Sınırlı vergi denetimi de iki şekilde açıklanabilmektedir. Bunlardan birincisi; 

vergi mükellefinin; vergi kanunlarının usul ve şekil yönündeki hükümleri karşısındaki 

durumunun incelenmesi ile sınırlı kalan bir vergi denetimi türüdür. İkincisi ise; 

mükellef nezdinde yapılacak vergi denetiminde vergi kanunları dikkate alınarak hazırlık 

çalışması anlamında yapılan bir denetim türüdür234. 

8.5. İNCELENECEK YÜKÜMLÜ SAYISI BAKIMINDAN DENETİM 

  Denetlenecek mükelleflerin seçilirken beyan edilen vergi matrahı, aktif toplam, 

çalıştırılan işçi sayısı vb. ölçülerin göz önünde bulundurularak yapıldığı denetimlerdir. 

  -Toplu Denetim: Belirli sektör veya iş kollarında faaliyet gösteren işletme ve 

mükelleflerin topluca denetlenmesi olup, bunlar arasındaki dikey ve yatay ilişkilerin 

dikkate alınmasına göre yatay kesit denetimleri veya dikey kesit denetimleri olmak 

üzere iki şekilde yürütülmektedir. 

  -Münferit Denetim: Önceden belirlenen ilkelere göre ferdi olarak denetime 

alınması kararlaştırılan mükelleflerin hesaplarının incelenmesidir235. 

8.6. İNCELEMENİN YAPILDIĞI YER BAKIMINDAN DENETİM 

  Vergi denetimini işyerinde yapılan denetim ve dairede yapılan denetim olarak 

sıralayabiliriz. 

-İşyerinde Yapılan Denetim: Vergi Usul Kanunu’na göre denetim esas olarak 

mükellefin işyerinde yapılmaktadır. Denetimlerin işyerinde yapılması incelemelerin 

süratle sonuçlandırılmasına, denetleme elemanlarının iş ve mükellef hakkında daha 

gerçekçi bilgiler edinmesine ve mükelleflerin denetim yoluyla katlanacakları yükün 

arttırılmasına imkân sağlar. İnceleme sırasında ortaya çıkacak tereddütlerin anında 

mükelleften sorulmak suretiyle giderilmesi, kesin sonuçlar alınabilmesi, verimli olması 

işyerinde yapılan denetim türünün olumlu yönleridir. 

Mükelleflerin defter, kayıt, belge ve işlemlerinden yararlanmak suretiyle yapılan 

bu denetim, envanter denetimini kapsamaktadır. İş yerinde denetim yönteminde fazla 

harcama ve zamana ihtiyaç duyulmaktadır. 

                                                             
234 Akbıyık, a.g.e., s. 102. 
235 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 168. 
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-Dairede Yapılan Denetim: İş yerinin müsait olmaması, mükellefin ölümü, 

mükellefin işi terk etmesi, işyerindeki grev, işyerinin bulunduğu mahalde doğal afetler 

nedeniyle çalışmalar yapılması gibi zorunlu ya da mükellefin isteğiyle denetim dairede 

yapılabilir. 

Yapılacak denetim için, mükelleflerden vergilemeye esas olan matrahla ilgili 

defter ve kayıtların getirilmesi istenmektedir. Bu belgeler üzerinde gerekli incelemeler 

yapılmak suretiyle denetim gerçekleştirilmiş olmaktadır236. 

8.7. İNCELEMENİN KAYNAĞI 

Normal inceleme, ihbarlı inceleme ve karşıt inceleme olmak üzere üç başlıkta 

incelenecektir.  

-Normal İnceleme: Herhangi bir ihbar olmaksızın, belirlenmiş ilke ve kriterlere 

göre seçilen beyanname veya mükellefler nezdinde yürütülen incelemelerdir237. 

Beyanname seçimi ilkelerine göre ve inceleme öneri raporlarına göre saptanan 

mükellefler nezdinde yapılır. Söz konusu incelemeler önceden belirlenmiş bir planın 

gereği olarak, herhangi bir özel nedene dayanmaksızın belirli zamanlarda ve aralıklarda 

yapılır. Burada amaç, vergileme sürecini sürekli olarak gözetim altında tutmaktır238. 

-İhbarlı İnceleme: Belli bir nedene dayalı olarak yapılan incelemeler bu 

kapsama girer. Önceden belirlenmiş ilke ve kriterlere göre seçilmemiş olup, vergi 

kaçırdığına dair ihbar, bilgi ve bulgular olan mükellefler nezdinde, belirtilen bu özel 

nedenlerle başlatılan incelemeler ihbarlı incelemelerdir239. 

-Karşıt İnceleme: Yürütülmekte olan vergi incelemeleri sürecinde bu inceleme 

için veri toplamak amacıyla devam olunan mükellefle ilişkide bulunan başka 

mükellefler nezdinde yapılan incelemelerdir240. 

9. TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİNİN YAPISI 

Tarihi bir yapıya sahip olan maliye teşkilatında, vergi ile ilgili işlemlerin 

incelenmesi, kontrol ve denetimi, vergi denetim organları tarafından yapılmaktadır. 
                                                             
236 Organ, a.g.e., s. 51. 
237 Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e., s. 134. 
238 Tekin - Çelikkaya, a.g.e., s. 168. 
239 Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e., s. 134. 
240 Sevil Şin, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Vergi Yapısı, Denetimi ve İdari İşlemlerde Mükellef Hakları, 
İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 17, İstanbul, 2005, s. 120. 
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Aşağıda Maliye teşkilatında önemli role sahip olan bu birimler idari yapı açısından 

incelenecektir. 

9.1. OSMANLI DÖNEMİNDE İDARİ YAPI 

Osmanlılarda ilk mali teskilat I. Murat (1359 - 1389) zamanında kurulmuştur. 

Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında imparatorluğun hem 

gelirlerinde hem de giderlerindeki önemli artışlar nedeniyle idari yapı geliştirilmiştir. 

1838 yılına kadar Osmanlılarda tam anlamıyla bir Maliye Bakanlığı yoktur. Bu tarihe 

kadar, mali işlerle uğraşan teşkilatın başında “Nazır” yerine “birinci sınıf muhasip” veya 

“Defterdar” olarak adlandırılan bir memur bulunmaktadır. 1838 yılında yayınlanan bir 

“Hattı-Hümayun” la devlet teşkilatı içinde resmen bir Maliye Nezareti kurulmuştur. Bu 

nezaretin yapısı her biri bir “Reis” in başkanlığında “Daire” lerden oluşmaktadır. Bir 

anlamda bugünkü Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görevlerinin bu daire tarafından 

yürütüldügü anlaşılmaktadır. 1881 yılında Maliye Nezareti “Heyet-i Merkeziye” ve 

“Heyet-i Mülhaka” olarak iki ayrı kuruluş haline getirilmistir. Bunun önemi ise Heyeti 

Merkeziye'de (Merkez teşkilatı) ilk kez Gelirler Genel Müdürlüğü nüvesinin yer 

almasıdır241. 

9.2. CUMHURİYET DÖNEMİNDE İDARİ YAPI 

1923 yılında Maliye Bakanlığı kurulmakla birlikte, "Maliye Vekaleti Teşkilatı 

ve Vazifeleri Hakkında Kanun" 29/05/1936 tarihinde kabul edilmiştir. Daha sonra, 

10.8.1942 gün ve 4286 sayılı kanunla “Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlüğü” ve 

“Vasıtasız Vergiler Umum Müdürlüğü” adı altında iki ayrı Genel Müdürlük kurulmuş 

ve örgütlenme bu şekilde değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile vasıtalı ve vasıtasız vergilere 

ilişkin işlemlerin ayrı ayrı yürütülmesi amaçlanmış, ancak devlet gelir bütçesinin her iki 

Genel Müdürlük tarafından birlikte hazırlanması öngörülmüştür. Diğer taraftan bu 

kanunla Tahsilât Müdürlüğü de “Tahsilât Umum Müdürlüğü” ne dönüştürülmüştür242.  

2996 sayılı kanun daha sonra 1951 yılında 5665 sayılı kanun ile 1983 yılında ise 

178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişikliğe uğramıştır. Özellikle 178 sayılı 

KHK son derece önemli olup bu kararname ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

                                                             
241 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 16. 
242 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Yayın No: DPT: 2454 – ÖİK: 510, 1996, s. 60. 
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kurulmuştur. Fakat daha sonra Gümrük ayrı bir müsteşarlık olarak örgütlenince Maliye 

Bakanlığı adını almıştır. 

9.3. GÜNÜMÜZDE İDARİ YAPI 

Türk vergi idaresinin en üst makamı Maliye Bakanlığı’dır. Maliye Bakanlığı’nın 

hukuksal yapısı 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Maliye 

Bakanlığı’nın görevlerinden en önemlilerinden biri; “gelir politikasını geliştirmek, 

uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek (178 Sayılı KHK 2(e)” olunca, bunların 

uygulamasını takip etmek, değerlendirmek ve denetlemek görev ve yetkisi de 

bulunmaktadır (178 Sayılı KHK 2(k)). 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. 

maddesinde Maliye Bakanlığı’nın görevleri;  

-Maliye Politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını 

uygulamak,  

-Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak, 

-Devlet harcama politikalarını geliştirmek ve uygulamak, 

-Devlet bütçesini hazırlamak, uygulamak, uygulamanın takibi ve 

yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, 

-Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak, 

-Gelir politikasını geliştirmek, 

-Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının 

taşınmaz malları konusundaki yönetim ve esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer 

işlemlerini yapmak, 

-Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı 

hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak, 

-Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip 

etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri 

yürütmek, 

-Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek 

onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek, 

-Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak, 
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-Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, 

teftiş etmek ve denetlemek, 

-Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.  

Şekil 2. Maliye Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Organizasyon Şeması 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, www.pergen.gov.tr, Erişim 

Tarihi (01.03.2013). 
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9.4.  2011 YILI ÖNCESİ MALİYE BAKANLIĞI’NA BAĞLI VERGİ 

DENETİM  KURULUŞLARI 

Maliye Bakanlığı’na bağlı denetim birimlerinden olan Hesap Uzmanları, sadece 

vergi incelemesi ile yetkili iken Gelirler Kontrolörleri, Vergi Denetmenleri, Maliye 

Müfettişleri ise aynı zamanda teftiş, soruşturma ve vergi incelemesi ile yetkilidirler. 

9.4.1. Maliye Teftiş Kurulu 

Maliye Teftiş Kurulu, bir başkan ile maliye başmüfettişi, maliye müfettişi ve 

maliye müfettiş yardımcılarından oluşur ve Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan 

adına aşağıdaki görevleri yapar. Maliye Müfettişlerinin görev ve yetkileri, Maliye 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname, 543 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 20. maddesine göre: 

  -Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, 

kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayesinin en az yarısı devlete ait olan kuruluşlar 

ve bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki 

olan kuruluşları teftiş etmek, 

  -İmtiyazlı şirketlerle; sermayesinde (1) numaralı bentte yer alan kuruluşların 

iştiraki bulunan kuruluşları, yetkili makamların isteği ve Maliye Bakanı’nın izni ile 

teftiş etmek,   

  -Dernek, vakıf ve sendikaları mali yönden teftiş etmek, 

  -Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların Maliye Bakanı’na ve Maliye 

Müfettişleri’ne tanıdığı teftiş ve inceleme yetkilerini kullanmak. 

Maliye Teftiş Kurulu Başkanı, Maliye Müfettişi sıfat ve yetkilerine haiz olup, 

müfettişlerin Bakan adına idaresi ve çalışmalarının düzenlenmesi görevini yerine getirir. 

Maliye Teftiş Kurulu ve Maliye Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile 

çalışma esasları tüzükle düzenlenir243. 

                                                             
243 Mehmet Arslan, Vergi Hukuku, Güncelleştirilmiş 7. Baskı, MKM Yayıncılık, Bursa, 2011, s. 224.  
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2011 yılında çıkarılan 646244 ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 

Bakanlığın denetim ve uzman kadroları yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda, 

Bakanlık birimlerinde ihdas edilmiş olan farklı uzmanlık unvanları merkez teşkilatında 

maliye uzmanlığı; taşra teşkilatında ise defterdarlık uzmanlığı unvanı altında 

birleştirilmiştir. Diğer yandan, Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları 

Kurulu Başkanlığı, Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı ile Vergi Dairesi Başkanlıkları 

bünyesinde çalışmakta olan Maliye Bakanlığının vergi incelemesine yetkili denetim 

elemanları vergi müfettişi unvanı altında toplanmıştır. 

Tablo 5. Dolu Kadroların Yıllar İtibariyle Dağılımı 

Yıllar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

2012 

 

Toplam 71092 70158 69348 26953 24114 23820 23567 23429 23743 27823 

 

27765 

 

Kaynak: GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 16.  

Bakanlık dolu kadrolarında 2005 yılında bir düşüş meydana gelmiştir. Bu 

düşüşün nedeni, Gelirler Genel Müdürlüğünün 16/05/2005 tarihinde Maliye 

Bakanlığı’ndan ayrılarak Gelir İdaresi Başkanlığı olarak örgütlenmesidir. 

Bunun yanında, 2011 yılındaki artışın sebebi ise Gelir İdaresi Başkanlığı 

bünyesinde yer alan gelirler kontrolörü, stajyer gelirler kontrolörü ile vergi denetmen ve 

yardımcılarının 646 sayılı KHK ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda ihdas edilen 

vergi müfettişi ve yardımcısı kadrolarına atanmış olmalarıdır. 

9.4.2. Hesap Uzmanları Kurulu 

Hesap Uzmanları Kurulu, merkezde Kurul Başkanı’nın yönetiminde, Başhesap 

Uzmanları, Hesap Uzmanları ve Hesap Uzman Yardımcılarından oluşmaktadır. 

Günümüzde Hesap Uzmanları Kurulu doğrudan Maliye Bakanına bağlı danışma ve 

                                                             
244646 Sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2011, 
Sayı:27990, s. 1. 
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denetim birimi olarak, Bakan adına büyük işletmeler nezdinde dış kamusal denetim 

(vergi incelemesi) yapmaktadır245. 

Hesap Uzmanları Kurulu mensupları tarafından gerçekleştirilen kamusal 

denetimin kapsamı 4709 sayılı Kuruluş Kanunu ile Maliye Bakanlığının Kuruluş ve 

Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 21. maddesinde 

belirlenmiştir. Hesap Uzmanlarının başlıca görevleri şunlardır: 

-Gelir Kanunlarının verdiği yetkiye dayanarak gerçek kişi ve kurumlar nezdinde 

vergi incelemesi yapmak, 

-Diğer mali mevzuat gereğince her türlü dış denetim işlerini yapmak ve 

sonuçlarını izlemek, 

-Vergi politikasının oluşumuyla ilgili çalışmalara katılmak, vergi sistem ve 

tekniğinin geliştirilmesi, uygulamadaki tereddüt ve aksaklıkların giderilmesi hususunda 

araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak, vergi reform çalışmalarına katılmak, 

-Ekonomik ve mali yaşamdaki gelişmelere uygun olarak Kara Paranın 

Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu, 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Dış Ticaret ve Teşvik Mevzuatı, Bankalar Kanunu, 

Sermaye Piyasası Kanunu, Menkul Kıymetler Borsası Hakkında KHK, Finansal 

Kiralama Kanunu, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında KHK, İktisadi Kamu Kuruluşları, 

Dernek ve Vakıflarla ilgili mevzuatın gerekli kıldığı özel ihtisas ve deneyimi gerektiren 

alanlarda inceleme ve araştırmalar yapmak,  

-Maliye Bakanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,  

Grafik 2. Hesap Uzmanları Kurulu 2006–2010 Yılları Arası Çalışan Sayısı 

Kaynak: Hesap Uzmanları Kurulu, Faaliyet Raporu 2010, s. 12. 

                                                             
245 Organ, a.g.e., s. 102-103. 
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2006 yılında 290 olan sayı 2010 yılında 330’a yaklaşmıştır.  

9.4.3. Gelirler Kontrolörleri 

Gelirler Kontrolörleri; Türkiye genelinde vergi incelemesi yapma, gelir idaresi 

merkez ve taşra teşkilatının bütün işlemlerini teftiş etme, maliye memurları hakkında 

soruşturma yapma, 4208 sayılı kanun kapsamında kara para aklama eylemlerini 

araştırma ve diğer bazı kanun ve kararlarla kendilerine verilen denetim işlerini 

gerçekleştirme görev ve yetkileri ile donatılmış merkezi denetim birimidir246. 

Gelirler Kontrolörleri, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 43. maddesi, 

Vergi Usul Kanunu’nun 135. maddesi ile Harçlar Kanunu’nun 134. maddesine göre 

vergi incelemesi yapmaya yetkilidir. 

16.05.2005 tarihli 25817 No’lu Resmi Gazete’de yayımlanan 5345 Sayılı Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun değişikliği ile vergi 

denetimi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da yerine getirilmektedir. Denetim; Gelir 

İdaresi Başkanı’na bağlı görev yapan Gelirler Kontrolörleri, Vergi Dairesi Başkanı’na 

bağlı görev yapan mahalli denetim elemanı ve Vergi Denetmenleri tarafından yerine 

getirilmektedir. 

Değişik kanunlarda yer alan bu hükümler çerçevesine Gelirler Kontrolörlerinin 

görev ve yetkileri; 

-Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatının bütün işlerini teftiş etmek 

ve incelemek, 

-Vergi dairelerine ait para, kıymetli kağıt, mal ve eşyanın saklanmasına mahsus 

kasa, depo, ambar ve benzerlerinin muhtevasını saymak ve tespit etmek, 

-Maliye memurları hakkında soruşturma yapmak, 

-Teftiş ve soruşturmayla ilgili mahrem de olsa her türlü defter, belge ve yazıları 

incelemek, 

-Harçlar Kanunu uyarınca yurt içinde ve yurt dışında, harçları tahsile yetkili 

memurların hesaplarını teftiş ve kontrol etmek, 

                                                             
246 Fatih Acar, Gelir İdaresinin Ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması, Vergi Sorunları Dergisi, 
Sayı: 169, Ekim, 2002, s. 205. 
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-Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince vergi kanunları açısından mükellefler 

hakkında her türlü vergi incelemesi yapmak, 

-4208 sayılı Kanun Kapsamına giren kara para aklama suçunun araştırılması ve 

incelemesini yapmak, 

-Kanunlar, özel anlaşmalar ve sair mevzuatla yürütülmesi Gelirler Genel 

Müdürlüğüne verilen işlerin kapsamına giren konularda, inceleme ve araştırmalar 

yapmak, uygulanan kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, karar, genel tebliğ ve 

özelgeler (muktezalar) hakkında görüş ve önerilerde bulunmak, 

-Kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yerine 

getirmek, 

-Bakanlık Makamı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen diğer işleri yapmak, 

-Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi personelinin, Üniversite, Maliye Lisesi, 

Maliye Kursu öğrencilerinin ve mükelleflerin eğitimi, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında eğitim görevleri ile mali ve ekonomik konularda etüt ve araştırma 

yapmak, şeklinde sıralanabilir. 

Tablo 6. Yıllar İtibariyle Gelirler Kontrolörleri Personel Sayıları 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Merkez 1.676 1.798 1.677 1.631 1.620 1.493 1.376 1.353 1.088 752 688 

Taşra 40.013 40.091 39.943 43.060 42.562 41.373 40.900 39.988 40.154 38.151 39.556 

TOPLAM 41.689 41.889 41.620 44.691 44.182 42.866 42.276 41.341 41.242 38.903 40.242 

Kaynak: GİB, 2005-2012 Faaliyet Raporları’dan derlenmiştir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez teşkilatı 2002-2009 yılları arasında %3-4 

oranlarında, taşra teşkilatı %96-97, 2010 yılından sonra merkez teşkilatındaki personel 

sayısı %2 oranlarına düşmüş, taşra teşkilatı %98 oranlarına çıkmıştır. 

9.4.4. Vergi Denetmenleri 

Gelir İdaresi Başkanlığının taşradaki en önemli vergi inceleme elemanları vergi 

denetmenleridir. Vergi Denetmenleri, Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 
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çalıştıkları illere bağlı ilçelerde vergi incelemesi (dış denetim), teftiş ve soruşturma (iç 

denetim) yapma görev ve yetkileri bulunmaktadır247. 

Vergi Denetmenlerinin inceleme yetkisi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 135. 

maddesinde sayılmış, teftiş ve soruşturma yetkisi ise Çalışma ve Görev Esaslarına 

ilişkin Yönetmelikle belirlenmiştir. 24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. Vergi Usul Kanunu’ nda belirtilen birkaç yetki alanına örnek vermek 

gerekirse: 

-Vergi Denetmenleri Vergi Kanunlarını, bilimsel yöntemlerle, öncelikle 

deyimsel olmak üzere amaçsal ve karma olarak yorumlayabilirler. Yaptıkları yorum 

sonucunda vardıkları sonuçlar sonrasında düzenledikleri raporlar işleme konulmak 

zorundadır (VUK Md.3), 

-Bilumum mülkiye amirleri, emniyet amir ve memurları, belediye başkanları, 

köy muhtarları ve kamu müesseseleri vergi inceleme elemanına ellerindeki bütün 

imkanlarıyla kolaylık göstermeye ve yardımda bulunmaya mecburdur (VUK Md. 7), 

-Vergi Denetmenleri tarafından düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında 

hesaplanan matrah veya matrah kısmı üzerinden re’sen vergi tarh edilir (VUK Md. 30), 

-Bir mükellef nezdinde arama yapılıp yapılmamasına gerek görülmesi inceleme 

elemanının takdirindedir (VUK Md. 142), 

-Vergi denetmenleri, vergi dairelerine ait para, kıymetli kağıt, mal ve eşyanın 

saklanmasına mahsus kasa, depo, ambar ve benzerlerinin muhtevasını saymak ve tespit 

etmek yetkisine sahiptirler. 

-Vergi incelemesi Vergi Denetmenleri tarafından yapılır (VUK Md. 135). 

Vergi Denetmenleri, 29 ilde oluşturulan Vergi Denetmenleri Büro Başkanlıkları 

olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Vergi Denetmenleri Bürosunda bir başkan yeterli 

sayıda başkan yardımcısı, yeterli sayıda okuma komisyonu üyesi ve yeterli sayıda 

yardımcı personel ile vergi denetmen ve vergi denetmen yardımcılarından oluşmaktadır. 

Vergi Denetmenlerinin bir yıllık çalışma süresi boyunca yapacakları işleri belli bir plana 

ve sıraya bağlamak amacıyla her yıl yıllık çalışma planları Denetim Grup Müdürlüğü 

tarafından hazırlanmaktadır. İlin vergi dairesi başkanı tarafından onaylanan planlar 
                                                             
247 Organ, a.g.e., s. 116. 
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Maliye Bakanlığı’na gönderilmektedir. Vergi dairesi başkanı gerekli gördüğü 

durumlarda çalışma planının dışına çıkarak Vergi Denetmeni’ne görev 

verebilmektedir248. 

Tablo 7. Yıllar İtibariyle Vergi Denetmeni Sayısı 

Yıllar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vergi Denetmeni 

Sayısı 
131 187 295 208 219 211 1167 918 828 

Kaynak: GİB, 2006-2010 Faaliyet Raporları’dan derlenmiştir. 

2002-2007 yılları arasında vergi denetmeni sayısı 200-300 arasında iken, 2008 

yılında 1167’ye çıkmış, 2009-2010 yıllarında 900’e düşmüştür. 

9.4.5. Vergi Dairesi Başkanlıkları 

Vergi Dairesi Başkanı; yetki alanındaki işlemlerin mevzuat hükümlerine göre 

yürütülmesi ve izlenmesi, birimleri arasında uygulama birliği ve standardizasyonun 

sağlanması, vergi inceleme ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, kendisine bağlı 

birimlerin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerinin sağlanması, mükelleflere 

kanunların uygulanmasına ilişkin görüş bildirilmesi, mükellef haklarının gözetilmesi, 

faaliyetleri hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgilendirilmesi, kanunlara aykırı 

hareketi görülenler hakkında tatbikatta bulunulması ve emrine atanan personelin özlük 

işlemlerinin yürütülmesinden doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı’na karşı sorumlu olup, 

vergi dairesi başkanlığının amiridir249. 

Vergi Dairesi Başkanlıkların görevleri şunlardır (VDBY, Md. 6): 

-Vergi kanunları ve özel kanunlarla belli edilen mali yükümlülüklerde mükellefi 

tespit etmek ve bu yükümlülüklere ilişkin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, 

iade, ödeme, muhasebe ve diğer işlemleri yapmak, 

-Görev alanına giren işlemlere ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili olarak yargı 

mercileri nezdinde talepte bulunmak, savunma yapmak, gerektiğinde itiraz, temyiz ve 

kararın düzeltilmesi yoluna gitmekten vazgeçmek, yargı kararlarının uygulanması 

işlemlerini yürütmek, 

                                                             
248 Ünal, a.g.e., s. 30. 
249 Arslan, a.g.e., s. 238. 
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-Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırıcı tedbirleri almak ve mükellef 

hizmetlerini yürütmek,  

-Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven 

esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak, 

-Vergi mevzuatından doğan hak ve ödevleri konusunda mükellefleri 

bilgilendirmek, 

-Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi ve uygulama birliğinin 

sağlanması için gereken tedbirleri almak, 

-Mükelleflerin vergi durumlarına ve vergi uygulaması bakımından tereddüt 

ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek, 

-Meslek mensuplarını ve ilgili odaları bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek, 

-Yetki alanı kapsamındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetler hakkında bilgi 

toplamak, araştırmalar yapmak ve faaliyet konularına ilişkin gerekli istatistikleri 

oluşturmak, 

-Yetki alanı ile ilgili denetim planı konusunda önerilerde bulunmak, Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan denetim planlarını uygulamak, yetki alanındaki vergi 

inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi 

konusunda gerekli tedbirleri almak, mükellefleri ve mükellefiyete ilişkin maddi olayları, 

kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek, 

-Vergi Dairesi Başkanlığı’na bağlı birimler ile diğer gelir birimlerinden ve vergi 

inceleme elemanlarından gelen takdir işlemleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca 

talep edilen ve ilgili kanunlarında öngörülen takdir işlemlerini yapmak, 

-Devlet gelirlerine ilişkin olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde belirtilen muhasebe 

birimi görevini yapmak, 

-Görev alanına giren konularda gelir birimleri ve diğer kurumlarla işbirliği 

yapmak ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, 

-Vergi Dairesi Başkanlığı’nda görevli personel ile ilgili atama, nakil, sicil, 

disiplin, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlerini yapmak, 
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-Görev alanına giren konularında gerekli görüldüğünde yetki alanı dışına 

personel ve taşıt görevlendirmek, 

-Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen ölçüt ve hedeflere uygun olarak 

personelin performansını izlemek ve değerlendirmek, başarılı personeli ödüllendirmek, 

-Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan personel eğitim planlarını uygulamak, 

personelin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik tedbirleri almak, 

-Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen kurumsal etik kurallarını personele 

duyurmak, 

-Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve 

politikaların uygulanmasını sağlamak, 

-Vergi Dairesi Başkanlığı’nın ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, 

kiralama, taşıma, temizlik, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali 

hizmetleri yürütmek,     

-Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini 

tespit ederek bunların yaygınlaştırılmasını sağlayıcı tedbirler almak, 

-Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilecek diğer görevleri yapmak, sayılabilir.  

Tablo 8. Yıllara Göre Vergi Dairesi Başkanı Personel Sayısı 

Yıllar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vergi Dairesi Başkanı Sayısı 

 
29 26 27 30 23 22 

Kaynak: GİB, 2005-2010 Faaliyet Raporları’dan derlenmiştir. 

Vergi Dairesi Başkanı sayısı 20-30 arasında dağılım göstermektedir.  

9.4.6. Vergi İnceleme Sonuçları Değerlendirmesi 

Yıllara göre vergi inceleme sonuçları Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap 

Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü, Vergi Denetmenleri ve Vergi 

Dairesi Müdürleri 2003-2009 yılları arası incelenmiştir. Veriler Gelir İdaresi Başkanlığı 

Faaliyet Raporlarından derlenmiştir 
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Tablo 9. Yıllara Göre Vergi İnceleme Sonuçları 

DENETİM 

BİRİMLERİ 
YILI İNCELEME SAYISI 

İNCELENEN 

MATRAH 

(MİLYON TL) 

BULUNAN 

MATRAH FARKI 

(MİLYON TL) 

Teftiş Kurulu Baş. 2003 1.917 347.946.563 117.195.151 

Hesap Uzmanları 

Kurulu Baş. 
2003 1.241 4.518.510.330 9.649.903.504 

Gelirler Kontrolörlüğü 2003 2.682 10.955.223.073 5.212.493.300 

Vergi Denetmenleri 2003 47.886 8.699.782.793 3.309.729.644 

Vergi Dairesi 

Müdürleri 
2003 14.525 1.041.732.512 545.655.543 

TOPLAM  68.251 25.563.195.271 18.834.977.142 

Teftiş Kurulu Baş. 2004 219 19.154.936 15.350.867 

Hesap Uzmanları 

Kurulu Baş. 2004 2.494 6.139.712.986 8.999.706.865 

Gelirler Kontrolörlüğü 2004 2.251 3.360.258.119 5.713.052.507 

Vergi Denetmenleri 2004 50.292 11.198.767.276 2.836.615.496 

Vergi Dairesi 

Müdürleri 2004 98.625 1.406.159.430 1.148.190.885 

TOPLAM  153.881 22.124.052.747 18.712.916.620 

Teftiş Kurulu Baş. 2005 47 3.630.946 4.640.211 

Hesap Uzmanları 

Kurulu Baş. 2005 3.078 8.513.856.830 5.592.837.186 

Gelirler Kontrolörlüğü 2005 3.943 9.748.973.841 30.233.862.613 

Vergi Denetmenleri 2005 50.700 13.557.005.952 2.724.562.900 

Vergi Dairesi 

Müdürleri 2005 46.810 724.999.648 159.451.255 

TOPLAM  104.578 32.548.467.217 38.715.354.165 

Teftiş Kurulu Baş. 2006 90 33.578.690 41.712.434 

Hesap Uzmanları 

Kurulu Baş. 
2006 5.265 12.367.971.680 5.753.270.900 

Gelirler Kontrolörlüğü 2006 3.414 19.747.548.207 37.200.280.933 

Vergi Denetmenleri 2006 67.282 13.635.736.589 4.212.648.670 

Vergi Dairesi 

Müdürleri 
2006 34.391 1.011.803.514 211.570.475 

TOPLAM  110.442 46.796.638.680 47.719.483.413 
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Teftiş Kurulu Baş. 2007 208 657.770.993 132.557.590 

Hesap Uzmanları 

Kurulu Baş. 2007 3.133 23.687.190.962 11.876.653.673 

Gelirler Kontrolörlüğü 2007 3.467 4.173.400.835 12.463.608.975 

Vergi Denetmenleri 2007 73.283 33.317.190.047 5.356.979.718 

Vergi Dairesi 

Müdürleri 2007 55.756 1.573.520.598 621.180.194 

TOPLAM  135.847 63.409.073.436 30.450.980.150 

DENETİM  
BİRİMLERİ YILI 

RAPOR 

SAYISI 
İNCELENEN 

MATRAH (YTL) 

BULUNAN 
MATRAH FARKI 

(TL) 

MATRAH FARKI 
ÜZERİNDEN TARH 

EDİLEN VERGİ 
(TL) 

Teftiş Kurulu Baş. 2008 214 1.989.392.091 158.452.669 12.763.771 

Hesap Uzmanları 

Kurulu Baş. 2008 2.257 19.205.401.726 11.828.006.641 1.181.730.547 

Gelirler Kontrolörlüğü 2008 2.351 6.906.461.648 190.481.501.165 1.725.714.339 

Vergi Denetmenleri 2008 68.089 48.488.423.808 7.803.234.736 1.693.601.820 

Vergi Dairesi 

Müdürleri 2008 40.162 2.249.210.344 821.694.129 78.558.005 

TOPLAM  113.07 78.838.889.618 211.092.889.340 4.692.368.482 

Teftiş Kurulu Baş. 2009 270 155.781.696 153.231.207 23.517.635 

Hesap Uzmanları 

Kurulu Baş. 2009 2.542 72.377.237.624 14.009.129.241 1.669.192.619 

Gelirler Kontrolörlüğü 2009 1.336 9.746.156.433 74.626.543.853 3.982.196.729 

Vergi Denetmenleri 2009 67.105 33.934.650.584 7.203.822.911 1.743.510.094 

Vergi Dairesi 

Müdürleri 2009 21.499 9.390.126.082 1.979.508.994 113.759.151 

TOPLAM  92.752 125.603.952.419 97.972.236.206 7.532.176.228 

 2010 yılı vergi inceleme sonuçları yayımlanmamıştır. 
Kaynak: GİB, 2003-2009 Faaliyet Raporların’dan derlenmiştir.  

 

Yıllar 

 

İncelenen Mükellef Sayısı Tarhı Önerilen Vergi Tutarı Kesilmesi Önerilen Ceza 

2011 

 
16.267 3.926.153.961 6.540.331.412 

2012 

 
46.845 4.535.523.091 8.776.095.415 
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Kaynak: Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 43.  

2003-2009 yılları arasındaki vergi inceleme sonuçları Bulunan Matrah Farkı / 

İncelenen Matrah Farkı’na oranlaması şeklinde değerlendirilmektedir. 

2003 yılı vergi inceleme sonuçları; Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme oranı 

%34, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı %213, Gelirler Kontrolörlüğü %48, Vergi 

Denetmenleri %38, Vergi Dairesi Müdürleri %52’dir. İnceleme sayısı en düşük olan 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı incelemelerinde en fazla matrah oranı 

bulunmuştur. Buna rağmen Vergi Denetmenleri inceleme sayısı en fazla olmakla 

beraber matrah oranı düşük kalmıştır. 

2004 yılı vergi inceleme sonuçları; Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme oranı 

%80, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı %147, Gelirler Kontrolörlüğü %170, Vergi 

Denetmenleri %25, Vergi Dairesi Müdürleri %82’dir. İnceleme sayısı düşük olan 

Gelirler Kontrolörlüğü incelemelerinde en fazla matrah oranı bulunmuştur. Buna 

rağmen Vergi Dairesi Müdürleri inceleme sayısı en fazla olmakla beraber matrah oranı 

istenilen düzeyde olmamıştır. 

2005 yılı vergi inceleme sonuçları; Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme oranı 

%128, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı %66, Gelirler Kontrolörlüğü %310, Vergi 

Denetmenleri %20, Vergi Dairesi Müdürleri %22’dir. İnceleme sayısı düşük olan 

Gelirler Kontrolörlüğü incelemelerinde en fazla matrah oranı bulunmuştur. Buna 

rağmen Vergi Denetmenleri inceleme sayısı en fazla olmakla beraber matrah oranı 

istenilen düzeyde olmamıştır. 

2006 yılı inceleme sonuçları; Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme oranı %124, 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı %47, Gelirler Kontrolörlüğü %118, Vergi 

Denetmenleri %31, Vergi Dairesi Müdürleri %21’dir. İnceleme sayısı düşük olan 

Gelirler Kontrolörlüğü incelemelerinde en fazla matrah oranı bulunmuştur. Vergi 

Dairesi Müdürleri inceleme sayısı en fazla olmakla beraber matrah oranı istenilen 

düzeyde olmamıştır. 

2007 yılı vergi inceleme sonuçları; Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme oranı 

%20, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı %50, Gelirler Kontrolörlüğü %299, Vergi 

Denetmenleri %16, Vergi Dairesi Müdürleri %40’dir. İnceleme sayısı düşük olan 

Gelirler Kontrolörlüğü incelemelerinde en fazla matrah oranı bulunmuştur. Vergi 
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Denetmenleri inceleme sayısı en fazla olmakla beraber matrah oranı istenilen düzeyde 

olmamıştır. 

2008 yılı vergi inceleme sonuçları; Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme oranı %8, 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı %62, Gelirler Kontrolörlüğü %2758, Vergi 

Denetmenleri %16, Vergi Dairesi Müdürleri %37’dir. İnceleme sayısı düşük olan 

Gelirler Kontrolörlüğü incelemelerinde en fazla matrah oranı bulunmuştur. Vergi 

Denetmenleri inceleme sayısı en fazla olmakla beraber matrah oranı istenilen düzeyde 

olmamıştır. 

2009 yılı vergi inceleme sonuçları; Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme oranı 

%98, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı %19, Gelirler Kontrolörlüğü %767, Vergi 

Denetmenleri %21, Vergi Dairesi Müdürleri %21’dir. İnceleme sayısı düşük olan 

Gelirler Kontrolörlüğü incelemelerinde en fazla matrah oranı bulunmuştur. Vergi 

Denetmenleri inceleme sayısı en fazla olmakla beraber matrah oranı istenilen düzeyde 

olmamıştır. 

2003-2009 yılları arası toplam vergi inceleme sonuçları;  

Toplam İncelenen Matrah Tutarı: 394.884.269.388 

Toplam Bulunan Matrah Tutarı:463.198.837.036 

Bulunan Matrah / İncelenen Matrah Oranı: %117.3’tür. 

2003-2009 yılları arası birimler bazında vergi inceleme sonuçları; 

Teftiş Kurulu Başkanlığı; 

İncelenen Matrah Tutarı: 3.207.255.915 

Bulunan Matrah Tutarı: 623.140.129 

Bulunan Matrah / İncelenen Matrah Oranı: %19.43 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı; 

İncelenen Matrah Tutarı: 146.809.882.138 

Bulunan Matrah Tutarı: 67.709.508.010 

Bulunan Matrah / İncelenen Matrah Oranı: %46.12 

Gelirler Kontrolörlüğü; 
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İncelenen Matrah Tutarı: 64.638.022.156 

Bulunan Matrah Tutarı: 355.913.343.346 

Bulunan Matrah / İncelenen Matrah Oranı: %550.65 

Vergi Denetmenleri; 

İncelenen Matrah Tutarı: 95.415.540.304 

Bulunan Matrah Tutarı: 33.447.594.075 

Bulunan Matrah / İncelenen Matrah Oranı: %35.05 

Vergi Dairesi Müdürleri; 

İncelenen Matrah Tutarı: 18.409.355.642 

Bulunan Matrah Tutarı: 2.878.365.508 

Bulunan Matrah / İncelenen Matrah Oranı: %15.64 

2003-2009 yılı inceleme oranı genel olarak değerlendirildiğinde, Teftiş 

Kurulu:%19, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı:%46, Gelirler Kontrolörlüğü:%551, 

Vergi Denetmenleri:%35, Vergi Dairesi Müdürleri:%16’dir. İnceleme oranı en yüksek 

olan Gelirler Kontrolörlüğü iken, en düşük Vergi Dairesi Müdürleri olmuştur. İncelenen 

Matrah tutarlarında en yüksek değer Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’nda iken, en 

düşük değer ise Teftiş Kurulu’ndadır. Hesap Uzmanlarının büyük mükellef denetimi 

yapmasına bağlı olabilir. Bulunan Matrah tutarında en yüksek değer Gelirler 

Kontrolörlüğü iken, en düşük değer Teftiş Kurulu’ndadır. 

2011 yılından itibaren vergi incelemeleri Vergi Müfettişleri tarafından 

yapılmaktadır. 2011 yılında incelenen mükellef sayısı 16.267 iken, 2012 yılında 

yaklaşık 3 katı artarak 46.845 olmuştur. Buna rağmen, tarhı önerilen vergi tutarlarında 

ve kesilmesi önerilen cezalarda anlamlı bir artış olmadığı görülmektedir. 

9.4.7. Vergi Türü İtibariyle İnceleme Sonuçları 

2004-2012 yılları arasında vergi türleri gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma 

değer vergisi ve diğer vergiler olarak değerlendirilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı 

Faaliyet Raporları verilerinden derlenmiştir. 
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Tablo 10. Gelir Vergisi İnceleme Sonuçları 
Gelir 

Vergisi 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

İnceleme 
Sayısı 

 
39.666 26.356  20.729 16.799 17.988 1.942 2.293 

İncelenen 
Matrah 
(Milyon 
TL) (1) 

  2.423.137   1.290.660    36.155.769 1.990.551 1.522.122 840.249.599 1.586.197.18 96.143.976 

Bulunan 
Matrah 
Farkı 

(Milyon 
TL) (2) 

  6.527.744  644.970.970    834.488.383 1.642.546  2.066.289  867.891.443 18.430.305 25.582.141 

Bulunan/
İncelenen 
Matrah 
Oranı 
(2/1) 

%269 %50 %2308 %83 %136 %103 %1 %27 

Kaynak: GİB, 2004-2012 Faaliyet Raporları’ndan derlenmiştir. 

Gelir vergisi yıllara göre inceleme sonuçları, inceleme sayısı yıllara göre 

bakıldığında 2004’te 40.000 iken 2012’de 2.293’e inmiştir. Matrah oranı dalgalı bir 

seyir izlemekte 2004-2006-2008-2009 yıllarında oran artmakta, diğer yıllarda ise 

düşmektedir. 

Tablo 11. Kurumlar Vergisi İnceleme Sonuçları 

Kurumlar Vergisi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

İnceleme Sayısı 15.796 12.514  13.253 11.118 9.617 850 475 

İncelenen Matrah 

(Milyon TL) (1) 
 2.952.907 5.462.496 381.244.134 1.990.551 3.146.979 6.422.352 4.251.799 15.694.708 

Bulunan Matrah 

Farkı (Miyon TL) 

(2) 

4.345.800 6.248.829 877.826.391 9.134.947 6.284.693 10.861.919 18.600.315    10.625.304 

Bulunan/İncelenen 

Matrah Oranı (2/1) 
%147 %114 %230 %459 %200 %169 %0.44 %68 

Kaynak: GİB, 2004-2012 Faaliyet Raporları’ndan derlenmiştir. 

Kurumlar vergisi yıllara göre inceleme sonuçları, 2004’te 15796 iken 2012’de 

475’a inmiştir. Matrah oranı 2011 yılına kadar 114-459 arasında iken, 2011 yılında 

%044 oranlarındadır. Kurumlar Vergisinin sistem içinde benimsendiği 2006 yılında 

yapılan yeni mevzuat mükelleflerin sisteme uyumunu arttırdığı söylenebilir.  Kurumlar 
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vergisinin sadeleştirilmesi kayıt düzenine yönelik yapılan düzenlemelerin yerleşmesi 

sağlanabilir. 

Tablo 12. Katma Değer Vergisi İnceleme Sonuçları 

Katma Değer 

Vergisi 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

İnceleme 

Sayısı 
30.912 22.203  36.374 32.469 42.259 4.977 4.947 

İncelenen 

Matrah 

(Milyon TL) 

(1) 

15.209. 

915.947 

15.740. 

798.929 

1.746. 

829.449 

43.775 

.998.548 

57.301. 

564.066 

98.183. 

327.785 

9.136. 

386.241 

3.746. 

260.371 

Bulunan 

Matrah Farkı 

(Milyon TL) 

(2) 

4.086. 

168.747 

2.970. 

576.544 

507.541. 

737 

5.361. 

443.912 

6.338. 

667.277 

13.939. 

665.193 

334.385. 

008 

274.356

.674 

Bulunan/İnce

lenen Matrah 

Oranı (2/1) 
%27 %19 %29 %12 %11 %14 %4 %7 

Kaynak: GİB, 2004-2012 Faaliyet Raporlarından derlenmiştir. 

Katma Değer Vergisi inceleme sonuçları, 2004’te 30.192 olan inceleme sayısı 

dalgalı bir seyir izlemekte ve 2012’de 4947 olmaktadır. Matrah oranı, %4-29 arasında 

oynamakta, 2011 yılında %4 oranındadır 

Tablo 13. Diğer Vergiler İnceleme Sonuçları 

Diğer 

Vergiler 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 

İnceleme 

Sayısı 
68.227 43.505  65.491 52.687 22.888 6.322 4.477 

İncelenen 

Matrah 

(Milyon TL) 

(1) 

1.538.090.

976 

10.054.511

.513 

17.583.318

.853 

5.075.222.

926 

16.868.22

3.768 

20.158.022.

929 

1.447.762

.719 

515.925

.376 

Bulunan 

Matrah Farkı 

(Milyon TL) 

(2) 

3.753.202.

918 

28.850.977

.030 

34.980.424

.421 

14.312.041

.504 

196.403.2

38.891 

72.302.760.

017 

383.639.9

14 

230.568

.162 

Bulunan/İnce

lenen Matrah 

Oranı (2/1) 

%244 %287 %199 %282 %1164 %359 %26 %45 

Kaynak: GİB, 2004-2012 Faaliyet Raporlarından derlenmiştir. 
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Diğer vergiler inceleme sonuçları, inceleme sayısı 68.227’den 4.477’ye kadar 

düşmüştür. Matrah oranı 2004-2009 arasında %200-400 arasında iken 2008’de %1164’e 

çıkmış, 2011’de ise %26 oranındadır.   

Tablo 14. 2004-2012 Vergi Türü İtibariyle Genel İnceleme Sonuçları 

Vergi Türü Yıl İnceleme Sayısı İncelenen Matrah (Milyon TL) Bulunan Matrah Farkı (Milyon 
TL) 

Gelir Vergisi 2004 39.666 2.423.137.990 6.527.744.340 

Kurumlar Vergisi 2004 15.796 2.952.907.834 4.345.800.615 

Katma Değer Vergisi 2004 30.192 15.209.915.947 4.086.168.747 

Diğer 2004 68.227 1.538.090.976 3.753.202.918 

Toplam  153.881 22.124.052.747 18.712.916.620 

Gelir Vergisi 2005 26.356 1.290.660.027 644.970.970 

Kurumlar Vergisi 2005 12.514 5.462.496.748 6.248.829.614 

Katma Değer Vergisi 2005 22.203 15.740.798.929 2.970.576.544 

Diğer 2005 43.505 10.054.511.513 28.850.977.030 

Toplam  104.578 32.548.467.217 38.715.354.158 

Gelir Vergisi 2006  36.155.769,52 834.488.383 

Kurumlar Vergisi 2006  381.244.134 877.826.391 

Katma Değer Vergisi 2006  1.746.829.449 507.541.737 

Diğer 2006  17.583.318.853 34.980.424.421 

Toplam   19.747.548.207 37.200.280.933 

Gelir Vergisi 2007 20.729 1.990.551.254 1.642.546.859 

Kurumlar Vergisi 2007 13.253 12.567.300.708 9.134.947.875 

Katma Değer Vergisi 2007 36.374 43.775.998.548 5.361.443.912 

Diğer 2007 65.491 5.075.222.926 14.312.041.504 

Toplam  135.847 63.409.073.436 30.450.980.150 

Gelir Vergisi 2008 16.799 1.522.122.311 2.066.289.283 

Kurumlar Vergisi 2008 11.118 3.146.979.472 6.284.693.889 

Katma Değer Vergisi 2008 32.469 57.301.564.066 6.338.667.277 

Diğer 2008 52.687 16.868.223.768 196.403.238.891 

Toplam  113.073 78.838.889.618 211.092.889.340 

Gelir Vergisi 2009 17.988 840.249.599 867.891.443 

Kurumlar Vergisi 2009 9.617 6.422.352.106 10.861.919.553 

Katma Değer Vergisi 2009 42.259 98.183.327.785 13.939.665.193 

Diğer 2009 22.888 20.158.022.929 72.302.760.017 

Toplam  92.752 125.603.952.419 97.972.236.206 

Gelir Vergisi 2011 1.942 1.586.197.618 18.430.305 

Kurumlar Vergisi 2011 850 4.251.799.781 18.600.315 

Katma Değer Vergisi 2011 4.977 9.136.386.241 334.385.008 

Diğer 2011 6.322 1.447.762.719 383.639.914 

Toplam  14.091 16.422.146.359 755.055.542 
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Gelir Vergisi 2012 2.293 96.143.976 25.582.141 

Kurumlar Vergisi 2012 475 15.694.708 10.625.304 

Katma Değer Vergisi 2012 4.947 3.746.260.371 274.356.674 

Diğer 2012 4.477 515.925.376 230.568.162 

Toplam 2012 12.192 4.374.024.432 541.132.281 

Kaynak: GİB, 2004-2012 Faaliyet Raporların’dan derlenmiştir. 

2004-2012 yılları arası vergi itibariyle türü inceleme sonuçları genel olarak 

değerlendirildiğinde; 

Toplam İnceleme Sayısı: 596.144 

İncelenen Matrah Tutarı: 363.068.154.435 

Bulunan Matrah Farkı Tutarı: 435.440.845.230 

Bulunan Matrah Farkı  / İncelenen Matrah Oranı: %119.93 

Gelir Vergisi; 

Toplam İnceleme Sayısı: 119.412 

İncelenen Matrah Tutarı: 9.785.218.544 

Bulunan Matrah Farkı Tutarı: 12.627.943.724 

Bulunan Matrah Farkı  / İncelenen Matrah Oranı: %129.05 

Kurumlar Vergisi; 

Toplam İnceleme Sayısı: 60.686 

İncelenen Matrah Tutarı: 35.200.775.491 

Bulunan Matrah Farkı Tutarı: 37.783.243.556 

Bulunan Matrah Farkı  / İncelenen Matrah Oranı: %107.34 

Katma Değer Vergisi; 

Toplam İnceleme Sayısı: 159.304 

İncelenen Matrah Tutarı: 244.841.081.155 

Bulunan Matrah Farkı Tutarı: 33.812.805.092 

Bulunan Matrah Farkı  / İncelenen Matrah Oranı: %13.81 
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Diğer Vergiler; 

Toplam İnceleme Sayısı: 256.742 

İncelenen Matrah Tutarı: 73.241.079.060 

Bulunan Matrah Farkı Tutarı: 351.216.852.857 

Bulunan Matrah Farkı  / İncelenen Matrah Oranı: %479.54 

2004-2012 yılları arası değerlendirildiğinde inceleme sayısı, en yüksek Katma 

Değer Vergisi’nde, en düşük Kurumlar Vergisi’nde olduğu, incelenen matrah tutarında 

en yüksek değerin Katma Değer Vergisi’nde, en düşük değerin Gelir Vergisi’nde 

olduğu, bulunan matrah farkı tutarında en yüksek değerin Diğer Vergiler’de,  en düşük 

değerin Gelir Vergisi’nde olduğu, inceleme oranı en yüksek değer Diğer Vergiler’de, en 

düşük değer Katma Değer Vergisi’ndedir.   

Tablo 15. 2012 Yılı Vergi Türleri İtibariyle Vergi İnceleme Sonuçları 

VERGİ TÜRÜ 
BULUNAN MATRAH 

FARKI 

TARHI ÖNERİLEN 

VERGİ TUTARI 
ÖNERİLEN CEZA 

GELİR VERGİSİ 367.971.395 176.769.832 256.711.090 

KURUMLAR VERGİSİ 2.911.935.207 562.510.421 885.010.932 

KDV 4.761.929.174 2.438.316.996 5.249.518.293 

DİĞER 122.959.016.036 1.357.925.842 2.384.855.100 

TOPLAM 131.000.851.812 4.535.523.091 8.776.095.415 

Kaynak: Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 44. 

Yeni yapılanma sonrası 2012 yılı Vergi Denetleme Kurulu Faaliyet Raporu’na 

göre vergi inceleme sonuçları değerlendirmesinde, bulunan matrah farkı en yüksek 

değer Diğer Vergiler’de, en düşük değer Gelir Vergisi’nde, tarhı önerilen vergi tutarı en 

yüksek değer Katma Değer Vergisi’nde, en düşük değer Gelir Vergisi’nde, önerilen 

ceza en yüksek değer Katma Değer Vergisi’nde, en düşük değer Gelir Vergisi’nde 

olduğu görülmektedir. 
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Tablo 16. 2012 Yılı Vergi Denetleme Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi 

Türü İnceleme Sonuçlarından Bulunan Matrah Farkı Karşılaştırması 

VERGİ TÜRÜ 
VERGİ DENETLEME KURULU 

BULUNAN MATRAH FARKI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

BULUNAN MATRAH FARKI 

GELİR VERGİSİ 367.971.395 25.582.141 

KURUMLAR VERGİSİ 2.911.935.207 10.625.304 

KDV 4.761.929.174 274.356.674 

DİĞER 122.959.016.036 
 

230.568.162 

TOPLAM 131.000.851.812 541.132.281 

Kaynak: Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 44, Gelir İdaresi Başkanlığı, 2012 

Faaliyet Raporu, s. 73. 

Vergi Denetleme Kurulu ile Gelir İdare Başkanlığı Bulunan Matrah Farkı 

değerlendirildiğinde Gelir Vergisi’nde; Vergi Denetleme Kurulu inceleme sonucunun 

yaklaşık 15 kat fazla olduğu, Kurumlar Vergisi’nde; Vergi Denetleme Kurulu 

incelemesinin 274 kat fazla olduğu, Katma Değer Vergisi’nde; Vergi Denetleme Kurulu 

incelemesinde 17 kat fazla olduğu, Diğer Vergilerde Vergi Denetleme Kurulu 

incelemelerinin 533 kat fazla olduğu, toplam değerde 242 kat fazla olduğu 

görülmektedir. Vergi türü incelemelerinin çoğunluğunun Vergi Denetleme Kurulu 

tarafından yapıldığı görülmektedir.   

9.5.  2011 YILI SONRASI MALİYE BAKANLIĞI DENETİM 

MEKANİZMASI 

9.5.1. Vergi Denetiminde Yapılanma Süreci 

Ülkemizde vergi denetimi ile ilgili yaşanan en önemli sorun vergi denetim 

birimlerindeki dağınıklık olmuştur. Merkez denetim birimleri olan Maliye Müfettişleri 

ve Hesap Uzmanları doğrudan Maliye Bakanına bağlı iken, Gelirler Kontrolörleri ise 

Gelir İdaresi Başkanı’na bağlı olarak çalışmışlardır. Taşrada görev yapan vergi 

denetmenleri de Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlanmışlardır. Dolayısıyla, ülkemizde 

gelir idaresinin örgütlenmesinde denetim işlevinin esas alınması yerine, tahakkuk ile 

tahsilat işlevine öncelik verilmiştir250.  

                                                             
250 H.  Nezih Şeker, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, Beta Yayınları, İstanbul, 1994, s. 83. 
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Tarihsel gelişim sürecine bakıldığında bu konudaki ilk önemli teşebbüs “Gelir 

İdaresi Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5345 Sayılı Kanun” ile 

olmuştur. Söz konusu Kanun ile birlikte Gelir İdaresi daha özerk bir yapıya kavuşmuş 

ancak denetim birimlerinin tek çatı altında toplanması sağlanamamıştır. Hesap 

Uzmanlarının ve Maliye Müfettişlerinin doğrudan Maliye Bakanlığına bağlı statüleri 

devam ettirilmiştir. Ardından “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6009 Sayılı Kanun” ile Maliye 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 Sayılı Kanun Hükmündeki 

Kararname’de önemli bir değişiklik yapılmış ve “Vergi İnceleme ve Denetim 

Koordinasyon Kurulu” kurulmuştur (178 Sayılı KHK, Md, 33/B). Böylece çeşitli 

sebeplerle tek çatı altında toplanamayan denetim birimlerinin bir düzen ve disiplin 

altına alınması ve aralarında koordinasyon sağlanması amaçlanmıştır251.  

Ancak bu Kurulunda ömrü çok kısa olmuş ve “Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile “Vergi 

Denetim Kurulu Başkanlığı” adında yeni bir kurul oluşturulmuş ve vergi denetim 

birimleri doğrudan Bakana bağlı olan bu Kurulun bünyesinde toplanmıştır. Bu 

değişiklik ile birlikte artık uygulanmasına gerek kalmayan Vergi İnceleme ve Denetim 

Koordinasyon Kurulu da yürürlükten kaldırılmıştır (646 Sayılı KHK, Md, 1/e).  

Denetim birimlerindeki bu dağınıklık, bir taraftan vergi denetimini etkin ve 

verimli bir şekilde yapılmasını engellemiş, diğer taraftan gelir idaresinin denetim 

fonksiyonunu çağdaş ülkelere uyumlu hale getirilmesine yönelik girişimleri sonuçsuz 

bırakmıştır. Ayrıca, bu dağınık yapılanma, özellikle taşradaki denetim birimlerini dış 

müdahalelere karşı zayıf bırakmış ve görevlerini objektif bir şekilde sürdürme 

imkanını azaltmıştır252. 

Vergi Usul Kanunu’nun “incelemeye yetkililer” başlığını taşıyan 135. 

maddesinin 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önceki son şekline 

göre ülkemizde vergi incelemesi uzun yıllar özünde doğrudan Maliye Bakanı’na bağlı 

olan hesap uzmanları ve maliye müfettişleri  ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan 

                                                             
251 Selahattin Tuncer, Torba Yasa Tasarısı ile Vergi Denetiminde Değişiklik ve Yenilikler, Lebib Yalkın 
Mevzuat Dergisi, Sayı: 80, Ağustos, 2010, s. 7-14. 
252 Gerçek, a.g.m., s. 1. 
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gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenleri ile bunların stajyer ve yardımcıları 

tarafından yürütülmüştür. Bu yapılanmada denetim birimleri aslında temelde iki farklı 

çatı altında ve farklı unvanlara göre örgütlenmişlerdir.  

Ancak 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 12.07.2011 tarihinden 

itibaren vergi denetim örgütündeki bu çift başlılık kısmen ortadan kaldırılmış ve adı 

geçen denetim birimleri doğrudan Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığı çatısı altında (tek çatı) ve aynı unvan (vergi müfettişi) ile 

birleştirilmişlerdir. Diğer yandan Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı diğer denetim 

birimlerinin (vergi dairesi başkanları, vergi dairesi müdürleri ve başkanlığın müdür 

kadrosundaki personeli) vergi inceleme ve yoklama yetkileri ise halen devam 

etmektedir. 

9.5.2. 646 Sayılı Kanun’un Getirdiği Yenilikler 

646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 

135. maddesinde, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun 4. maddesinin (j) bendinde ve 178 sayılı Maliye Bakanlığı’nın 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20. maddesinin 

dördüncü fıkrasının yürürlüğe girmesiyle birlikte Maliye Teftiş Kurulu, Hesap 

Uzmanları Kurulu ve Gelirler Kontrolörleri Kurulu kapatılarak bu kurullarda görev 

yapmakta olan denetim elemanlarının kadroları, Vergi Dairesi Başkanlıklarında görev 

yapmakta olan vergi denetmenleri ile birlikte Vergi Denetim Kurulu’na aktarılmıştır.  

9.5.3. Vergi Usul Kanunu’nun 135. Maddesinde Yapılan Değişiklik 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 135. maddesi, 646 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 4. maddesinin (a) bendi ile değiştirilmiştir. Değişikliğe göre vergi 

incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru 

veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 

merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde 

vergi inceleme yetkisini haiz bulunmaktadırlar. 

9.5.4. Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 20. Maddesinde Yapılan Değişiklik 

646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesinin (a) bendiyle 178 

sayılı Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
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Kararname’nin 20. maddesinin dördüncü fıkrasına “s” bendi eklenmek suretiyle “vergi 

incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejileri belirlemek ve 

uygulanmasını sağlamak” görevi, Vergi Denetim Kurulu’na verilmiştir. 

9.5.5. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun 4 (j) Maddesinde Yapılan Değişiklik 

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun’un Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görevlerini belirleyen 4. maddesinin (j) bendinde 

yer alan “Bakanlıkça belirlenen temel politikalar ve stratejiler doğrultusunda vergi 

inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi 

konusunda gerekli tedbirleri almak” hükmü, 646 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 9. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendiyle “j) Vergi kayıp ve kaçağının 

önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.” şeklinde değiştirilerek “vergi inceleme 

ve denetimlerini gerçekleştirmek” ibaresi, bent metninden çıkarılmak suretiyle Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nın görevleri arasından çıkarılmıştır. 

9.6. VERGİ DENETİMİNDE YENİ YAPILANMA 

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 10 Temmuz 2011 tarihli açıklamasında 646 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle Vergi Denetim Kurulu kurularak, vergi 

denetiminde çok başlılık ve dağınıklığın ortadan kaldırıldığı, vergi incelemeleri ile 

yetkili olanların tek unvanda (Vergi Müfettişi) birleştirilerek güçlü tek bir kurumsal 

kimlik oluşturulduğu belirtilmektedir253.  

Vergi Usul Kanunu’nun “İncelemeye Yetkililer” başlığını taşıyan 135. 

maddesinin 646 Sayılı KHK’nin 4. maddesiyle değişen ve 10.07.2011 tarihinden 

itibaren yürürlüğe giren son şekline göre vergi incelemesi artık; vergi müfettişleri ve 

bunların yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri ve Gelir 

İdaresi Başkanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapan 

personeli tarafından yapılacaktır. Böylece farklı birimlere bağlı olan hesap uzmanları, 

maliye müfettişleri, gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenleri tek unvan altında 

birleştirilmiş ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 Sayılı 

KHK’de yapılan değişiklik ile doğrudan bakana bağlı olan Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığına bağlanmışlardır (178 Sayılı KHK, Md.19-20).  

                                                             
253 Mehmet Koç, Vergi Dairesi Müdürlerinin Vergi İnceleme Yetkisi Ve Görevleri, Vergi Sorunları 
Dergisi, Kasım-2011, Sayı: 278, s. 4.  
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Yapılan düzenlemeyle, Vergi Denetim Kurulu’na verilen görevlerin yerine 

getirilmesinde, uzmanlaşma ve iş bölümünün sağlanması amacıyla uygun görülen 

yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlanmıştır. 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan 

Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişlerinden (Vergi Başmüfettişi, Vergi 

Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı) oluşturulmuş254 ve Vergi Usul Kanunu’nda 

değişiklik yapılarak, vergi müfettişlerinin inceleme yetkisine sahip oldukları hükmüne 

yer verilmiştir255. 

Şekil 3. Vergi Denetleme Kurulu Organizasyon Şeması 

Kaynak: Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 16, Erişim Tarihi (01.06.2013). 
                                                             
254 Hasan Yeşilyurt, Güzide Denetim Kurumları Tarihin Tozlu Raflarındaki Yerini Aldı, Yaklaşım 
Dergisi, Ağustos-2011, Sayı: 224, s. 1.  
255 Haldun Darıcı, Vergi Denetim Kurulu Ne Yapıyor?-II, Yaklaşım Dergisi, Aralık-2012, Sayı: 240, s. 2.  
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  Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği 10.07.2011 tarihi itibariyle; 

  -Maliye Başmüfettişi, Baş Hesap Uzmanı ve Gelirler Başkontrolörü kadrolarında 

bulunanlar Vergi Başmüfettişi, 

  -Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmeni 

kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettişi, 

  -Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap Uzman Yardımcısı ve Stajyer Gelirler 

Kontrolörü ile Vergi Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettiş 

Yardımcısı, kadrolarına atanmışlardır. Dolayısıyla artık vergi denetiminde 3’ü merkez, 

1’i taşra olmak üzere “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı” şeklinde tek bir birim 

oluşturulmuş, farklı unvanlar yerine “Vergi Müfettişi” olarak tek unvan verilmiştir256.  

  Başkan, Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişleri (Vergi 

Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı)’nden oluşan Kurulun 

merkezi Ankara’dadır. 

  646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurula; 

  -Vergi incelemelerinin yapılması, 

  -Mükelleflerin faaliyetlerinin analiz edilerek risk alanlarının tespit edilmesi, 

  -İhbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi;  

  -İnceleme ve denetim sonuçlarının izlenmesi 

  -Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve 

tekniklerin geliştirilmesi;  

  -İnceleme ve denetim rehberlerinin hazırlanması;  

  -Etik kuralların belirlenmesi, 

  -Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim, soruşturma ve benzeri 

görevlerin yapılması gibi görev ve yetkiler verilmiştir. 

                                                             
256 Mahmut Aydoğmuş, Vergi Denetiminde Yeni Dönem 1, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 2011, Sayı: 
276, s. 3. 
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  Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün 

sağlanması amacıyla Bakanlık Makamının onayıyla doğrudan Başkanlığa bağlı olmak 

üzere;  

-29 İlde (İstanbul’da 3, Ankara’da 2 olmak üzere) toplam 32 adet Küçük ve Orta 

Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları (A Grubu),  

-İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde olmak üzere toplam 3 adet Büyük Ölçekli 

Mükellefler Grup Başkanlıkları (B Grubu),  

-İstanbul ve Ankara illerinde olmak üzere toplam 2 adet Organize Vergi 

Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlıkları (C Grubu), 

-İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde olmak üzere toplam 3 adet Örtülü Sermaye, 

Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıkları (Ç Grubu), 

kurulmuştur257. 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak 

kurulmuş ve mevcut bütün denetim elemanları Başkanlık çatısı altında toplanmıştır. 

Böylece Gelir İdaresi Başkanlığı’nın çatısı altında esas işi vergi incelemesi olan personel 

kalmamıştır. Defterdarların, vergi dairesi başkanlarının ve müdürlerinin de vergi inceleme 

yetkisi olmakla birlikte, bunların esas görev ve fonksiyonları bu değildir. Vergi 

denetiminin bir türü olan yoklama faaliyeti, vergi dairelerinin yetkisinde kalmıştır258.  

Gelirler Başkontrolörü, Gelirler Kontrolörü, Maliye Başmüfettişi, Maliye 

Müfettişi, Baş Hesap Uzmanı, Hesap Uzmanı ile bunların yardımcıları ve stajyerleri; 

“Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı”, “Organize Vergi Kaçakçılığı ile 

Mücadele Grup Başkanlığı” ve “Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı 

Kazançlar Grup Başkanlığı” bünyesinde görevlendirileceklerdir. Vergi Denetmenleri ve 

Vergi Denetmen Yardımcıları ise; “Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlığı” bünyesinde görevlendirileceklerdir259. Ancak bu düzenlemelerin mutlak 

olmadığı örneğin, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, küçük ve orta ölçekli 

mükelleflerin incelenmesi görevini Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı ile 

                                                             
257 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, Erişim Tarihi (10.06.2013), s. 1. 
258 Adnan Gerçek, Vergi Denetim Birimlerinin Birleştirilmesi Ve Sonuçları, Yaklaşım Dergisi, Ağustos-
2011, Sayı: 224, s. 2. 
259 Aydoğmuş, a.g.m., s. 3. 
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diğer iki grup başkanlığında görev yapan müfettişlere de verebileceğidir. İlgili inceleme 

ve denetim birimlerine, denetim gücünün etkin ve verimli kullanılması ve 

koordinasyonun sağlanması amacıyla vergi incelemeleriyle ilgili bazı yetkiler 

tanınmıştır260. Kurul’a, Bakan adına teftiş, denetim ve soruşturma yetkileri de verilmiş 

oluşturulacak kriterlere göre müfettişlerin performanslarının değerlendirilmesi esası da 

Kararname’ye eklenmiştir261. Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları ve 

Vergi Müfettişleri 2451 sayılı Kanun uyarınca müşterek kararname ile atanacaklardır. 

9.7. VERGİ DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ 

178 sayılı Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin, 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın Kurulması 

Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik, 20. maddesine göre Vergi Denetim 

Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 

-Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri 

yapmak. 

-Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz 

Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz 

etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek. 

-Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek. 

-Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve 

işbirliğini sağlamak. 

-İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler 

oluşturmak. 

-Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve 

teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek. 

                                                             
260 Darıcı, a.g.m., s. 2. 
261 Yeşilyurt, a.g.m., s. 1. 
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-Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin sağlanması ve 

artırılması için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaca katkı sağlamak üzere kalite 

güvence sistemini geliştirerek uygulamak. 

-Performans değerlendirme sistemi oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin 

performansını bu sisteme göre değerlendirmek. 

-Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların ortaya 

çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.5 

-Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak. 

-Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmaları yapmak. 

-Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak262. 

-Başkan, Başkan Yardımcısı ve Grup Başkanlarının Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları 

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

-Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek. 

-Genel Çalışma Planını hazırlayarak en geç ilgili olduğu takvim yılının Nisan ayı 

başında yürürlüğe girecek şekilde Bakanın onayına sunmak, onaylanmış planın 

uygulanmasını ve lüzumu halinde değiştirilmesini sağlamak. 

-Teftiş ve soruşturmalara ilişkin onayları Bakana sunmak. 

-(A) Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi Müfettişlerinin 

görevlendirilecekleri Grup Başkanlıklarını belirlemek. 

-Vergi Müfettişlerini görevlendirmek, verilen görevlerin uygulanışını izlemek ve 

çalışmalarını denetlemek. 

-Bakan tarafından verilecek görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri 

yapmak. 

Kurul Başkan Yardımcıları, Vergi Müfettişi sıfat ve yetkilerini haiz olup, 

Başkanın görevlendirmesi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlarlar. 

                                                             
262 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 4. 
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Vergi Denetim Kurulunun amaç ve hedeflere ulaşılmasında Grup 

Başkanlıklarına önemli görevler düşmektedir. 

Kurula verilen görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi hususunda ilgili 

Grup Başkanlıkları sorumlu olup, bu çerçevede Grup Başkanları; 

-Grup Başkanlığını, Genel Çalışma Planı ve Başkanlığın emir ve talimatları 

çerçevesinde yönetmek. 

-Vergi Müfettişlerinin çalışmalarını Başkanlığın emir ve talimatları çerçevesinde 

sevk ve idare etmek, denetlemek. 

-Grup Başkanlığının çalışmaları ve sonuçları hakkında Başkanlığa bilgi vermek. 

-Grup Başkanlığının çalışmalarını, ilgili Vergi Dairesi Başkanlıkları ve 

Defterdarlıklar ile eşgüdüm ve işbirliği halinde yürütmek. 

-Vergi Müfettiş Yardımcılarının en iyi şekilde yetiştirilmelerini sağlamak. 

  -Başkanlıkça verilen diğer işleri yapmak263. 

Tablo 17. Vergi Denetim Kurulu Kadro Durumu 

Unvanı Toplam Dolu Boş 

Başkan 1 1 0 

Başkan Yardımcısı 4 4 0 

Vergi Başmüfettişi 989 367 622 

Vergi Müfettişi 6.094 2.502 3.592 

Vergi Müfettiş 
Yardımcısı 7.155 1.889 5.266 

TOPLAM 

 
14.243 4.763 9.480 

Kaynak: Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 18. 

 Vergi Denetim Kurulunda görev yapan toplam 4.758 Vergi Müfettişinin 367’si 

Vergi Başmüfettişi, 2.502’si Vergi Müfettişi, 1.889’u ise Vergi Müfettiş Yardımcısıdır. 

Vergi Başmüfettişi kadrolarının %37’si, vergi müfettişlerinin %41’i, vergi müfettiş 

yardımcısının %26’sı doludur. Toplam kadro doluluk oranına baktığımızda bu oran 

%33’dür. 

                                                             
263 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 5-6. 
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Grafik 3. Vergi Müfettişlerinin Ünvana Göre Dağılımı 

 

Kaynak: Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 19. 

Vergi Denetim Kurulunda görevli inceleme elemanlarının %8’i Vergi 

Başmüfettişinden, %52’si Vergi Müfettişinden, %40’ı da Vergi Müfettiş 

Yardımcısından oluşmaktadır. 

Tablo 18. Gruplara Göre Vergi Müfettişlerinin Aktif İşgücü Dağılımı 

Unvanı A Grubu B Grubu C Grubu Ç Grubu TOPLAM 

Vergi 

Başmüfettişi 
- 208 17 24 248 

Vergi Müfettişi 1.824 122 43 31 2.020 

Vergi Müfettiş 

Yardımcısı 
1.489 131 - 1 1.621 

TOPLAM 3.313 461 60 56 3.890 

Kaynak: Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 20. 

Vergi Denetim Kurulunda görev yapan toplam 3.890 Vergi Müfettişinin 248’si 

Vergi Başmüfettişi, 2.020’si Vergi Müfettişi, 1.621’i ise Vergi Müfettiş 

Yardımcısıdır264. 

 Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak mesleğe girebilmek için Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığınca yapılacak yarışma sınavında başarı göstermek gerekmektedir. Eski 

sistemden farklı olarak tek bir sınav yapılacak ve sınav neticesinde tek bir unvan söz 

konusu olacaktır. Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atananlardan giriş sınavındaki başarı 

sırası dikkate alınarak ilk % 20 dışında kalanlar “Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler 

                                                             
264 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 19-20. 
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Grup Başkanlığı” nda göreve başlayacaklardır. İlk %20’ye giren Vergi Müfettiş 

Yardımcıları ayrı olarak üç aylık özel bir eğitime tabi tutulacaklardır. Bu eğitim 

sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınav neticesinde %25’e girenler “Büyük Ölçekli 

Mükellefler Grup Başkanlığı”, “Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup 

Başkanlığı” ve “Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup 

Başkanlığı” bünyesinde görevlendirileceklerdir. İlk %25’e giremeyenler ise “Küçük ve 

Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı”nda göreve başlayacaklardır. 

-Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları 

Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi 

Müfettişleri vergi incelemelerini, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik, 2012/1 Sıra Numaralı Vergi İnceleme ve Denetimi İç Genelgesi 

ve Başkanlıkça yapılan diğer düzenlemeler çerçevesinde yürütmektedirler. İhbar ve 

şikayet kaynaklı incelemeler, diğer kurum ve kuruluşlardan gelen inceleme talepleri ve 

Başkanlık Risk Analiz Sisteminden gönderilen incelemeler, Vergi Usul Kanunu ve 

diğer gelir kanunları çerçevesinde belirlenen hedeflere uyumlu bir şekilde 

yürütülmektedir265. 

-Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları 

Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi 

Müfettişleri vergi incelemelerini, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik, 2012/1 Sıra Numaralı Vergi İnceleme ve Denetimi İç Genelgesi 

ve Başkanlıkça yapılan diğer düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir. Buna göre, 

adı geçen Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe istinaden yayımlanan 2012/1 Sıra Numaralı 

Vergi İnceleme ve Denetimi İç Genelgesi ile belirlenen hadler kapsamında olan büyük 

ölçekli mükellefler ile bu hadlere bakılmaksızın bankalar, sigorta şirketleri, finansal 

kiralama şirketleri, faktoring ve finansman şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile 

bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan 19/10/2005 tarihli ve 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek 

üzere kurulan kuruluşlar ve finansal holding şirketleri nezdinde tam ve sınırlı vergi 

incelemeleri; Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görev yapan Vergi 

Müfettişleri tarafından yapılmaktadır. İhbar ve şikayet kaynaklı incelemeler, diğer 

                                                             
265 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 23. 
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kurum ve kuruluşlardan gelen inceleme talepleri ve Başkanlık Risk Analiz Sisteminden 

gönderilen incelemeler, Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları çerçevesinde 

belirlenen hedeflere uyumlu bir şekilde yürütülmektedir266. 

-Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlıkları 

Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında; 

-Mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nun İkinci Kitabında yer alan ödevlere 

uyumunun tam olarak sağlanması yönünde çalışmalar yapılması, 

-Vergi kayıp ve kaçağına neden olabilecek riskli alanlar ile risk unsurlarının 

tespiti yönünde araştırmalar yapılması ve bu kapsamda Başkanlığın bilgisi dahilinde 

Bakanlığın ilgili veri tabanı ve ambarlarından yararlanılması, 

-Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine ilişkin olarak mevzuat ve uygulamaya 

yönelik öneri geliştirme çalışmaları yapılması, raporlar hazırlanması, 

-Organize ve sistematik vergi kayıp ve kaçağına neden olan alanlara ilişkin 

inceleme yöntem ve teknikleri geliştirme faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla 

rehberler ve inceleme rapor örnekleri hazırlanması, 

-Vergi inceleme raporları ve vergi suçu raporları üzerinde yapacağı çalışmalarla 

vergi kaçırma türleri ve bunlarla mücadele yöntemleri konusunda tipoloji raporların 

oluşturulması, 

-Vergisel boyutu da bulunan kaçakçılıkla mücadele alanında ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde olunması, 

-Alanı ile ilgili eğitim, konferans, sempozyum taleplerinden Başkanlıkça uygun 

görülenlerin karşılanması, 

-Yukarıda belirtilen görev alanları ile ilgili strateji belgeleri, eylem planları ile 

yurtiçi ve yurtdışı gelişme ve toplantıların yakından takip edilmesi, Başkanlıkça 

belirlenen görevlendirmeler kapsamında bunlara katkıda bulunulması, 

-Başkanlıkça uygun görülmesi durumunda ciddi organize vergi kaçakçılığı 

olayları ile ilgili inceleme faaliyetlerinin yürütülmesi veya bu konuda gerekli 

koordinasyonun sağlanması, 

                                                             
266 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 23. 
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-Başkanlıkça verilecek benzeri diğer işlerin yapılması, 

Görev ve faaliyetleri esas itibarıyla Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele 

Grup Başkanlıklarında görevli Vergi Müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi kapsamındaki fiillerin tespiti durumunda, 

vergi inceleme raporları ve Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesi kapsamındaki vergi 

suçu raporları, fiili tespit eden Vergi Müfettişlerince düzenlenmekte olup, Organize 

Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlıkları, tipoloji çalışmalarında bu tür 

raporlardan faydalanmaktadır267. 

-Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup 

Başkanlıkları 

Mükelleflerin ilişkili kişilerle olan işlemlerinin transfer fiyatlandırması 

yönünden incelenmesi, yurtdışı faaliyetler ile ilgili kazanç ve iratların incelenmesi ve 

örtülü sermaye incelemeleri esas olmak üzere, Başkanlıkça belirlenen konularda her 

türlü inceleme yapmak görevi; Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı 

Kazançlar Grup Başkanlığı’nda görevli Vergi Müfettişleri aracılığıyla yürütülmekte 

olup gerekli koordinasyon söz konusu Grup Başkanlıkları aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda; 

-Holding veya grup şeklinde örgütlenen mükelleflerin ilişkili kişilerle olan 

münasebetleri esas olmak üzere, iktisadi işletmelerin ilişkili kişilerle emsallere 

uygunluk ilkesine aykırı olarak yaptıkları sermaye, mal ve hizmet ticareti ile bunların 

kiralanması ve fiyatlandırması konularının,  

-Çok uluslu şirketlerin vergisel yükümlülüklerini en aza indirmek adına 

yaptıkları işlemlerin, 

-Mükelleflerin ortaklarından veya ortakları ile ilişkili olan kişilerden doğrudan 

veya dolaylı yollardan temin ederek işletmede kullandıkları borçların, 

-Ticari ve sınai mahiyette olmayan yatırımlarını yurtdışında düşük vergi oranına 

sahip ülkelere yönlendiren mükellefler ile Türkiye’de yatırım yapan mükellefler 

arasında oluşan vergi adaletsizliğini önleyecek çalışmaların, 

                                                             
267 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 24. 
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-Vergi kaybının önlenmesi maksadıyla vergi planlaması ve vergi ertelemesi 

yöntemlerinin, 

-Vergi sistemimizde vergi kaçırma ve/veya vergiden kaçınmada kullanılan 

ilişkili kişilerle yapılan işlemlerin, 

-“Vergi Cennetleri” olarak nitelendirilen ülkelerde yerleşik kişilere çeşitli adlar 

altında yapılan ödemelerin, araştırılması ve bu konularda yapılması gereken vergi 

incelemeleri esas itibariyle Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı 

Kazançlar Grup Başkanlığı’nda görevli Vergi Müfettişleri aracılığıyla yapılmaktadır. 

Ayrıca diğer ülkelerin transfer fiyatlandırması uygulamalarının araştırılarak 

uluslar arası transfer fiyatlandırması konusunda uzmanlaşmayı sağlamak için gerekli 

imkan sağlanmaktadır. Örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması konusunda yurtiçi ve 

yurtdışında yapılacak çeşitli faaliyet, kurs, seminer ve toplantılar yakından takip 

edilmek suretiyle, gerekmesi halinde bu toplantılara katılım sağlanmakta ve edinilen 

bilgi ve tecrübelerin Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar 

Grup Başkanlığında görevli diğer Vergi Müfettişleri ile paylaşılması sağlanmaktadır268. 

  Vergi Müfettiş Yardımcılığından Vergi Müfettişliğine ve Vergi Müfettişliğinden 

Vergi Başmüfettişliğine atanabilmek için 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere performans değerlendirme sistemi getirilmiştir. Takvim yılı bazında yapılacak 

performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimi yönetmelikle 

düzenlenecek olup, başlıca aşağıdaki kriterler dikkate alınarak performans ölçümü 

yapılacaktır. 

  -Görev yaptıkları süre içindeki sınavlarda elde ettikleri başarı derecesi, 

  -Grup Başkanlarının Vergi Müfettişlerinin iş performansına ilişkin 

değerlendirmeleri, 

  -Düzenledikleri vergi inceleme raporları hakkında rapor değerlendirme 

komisyonları tarafından yapılan değerlendirmeler,  

  -Düzenledikleri diğer inceleme, araştırma, görüş, denetim ve soruşturma 

raporları hakkında yapılan değerlendirmeler,  

                                                             
268 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 24-26. 
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  -Lisansüstü eğitim düzeyleri ve benzeri kriterler269. 

  9.8. MALİYE BAKANLIĞI’NDA DENETİM TEŞKİLATININ YENİ 

YAPILANMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER  

  9.8.1. Yeni Yapılanmayı Eleştiren Görüşler 

  -Yeni yapılanma vergi denetmenleri dışındaki diğer denetim birimleri tarafından 

ciddi anlamda eleştirilmiştir. Bir görüşe göre; “yaptıkları işin niteliği, mesleğe alınış 

şekilleri, yetiştiriliş biçimleri ve meslek içi yükseltilmeleri diğer denetim birimleri ile 

karşılaştırılamayacak olan vergi denetmenlerinin de aynı unvana sahip olması hukuki 

bir hak yıkımı olmuştur. Bu eleştirilere karşılık olarak vergi denetmenlerinin Küçük 

Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı bünyesinde çalıştırılması kararlaştırılmış ve bir 

anlamda aynı unvana sahip olmakla birlikte vergi denetmenleri ile diğer denetim 

elemanları arasındaki hiyerarşik fark korunmaya çalışılmıştır.  

-Düzenlemeye yöneltilen bir diğer eleştiri de maliye müfettişlerinin yetkilerinin 

vergi incelemesi ile sınırlandırılmış olmasıdır. Yıllar itibariyle maliye müfettişlerinin 

vergi incelemeleri içerisindeki oranları ortalama %1-2 aralığında olmuştur. Bir görüşe 

göre maliye müfettişlerinin asli işlevleri olan teftiş görevleri ihmal edilmiştir270. Bu 

düzenleme ile maliye müfettişlerinin teftiş yetkisinin elinden alınmadığı tam tersine 

diğer denetim birimlerine de teftiş yetkisi verildiği şeklinde yorumlanabilir. Yeni 

düzenleme ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görevleri arasında bakan tarafından 

verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmaları yapmak da sayılmıştır (178 Sayılı 

KHK, Md.20/ı). 

-Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın doğrudan Maliye Bakanı’na bağlanması 

denetimin bağımsız olduğu anlamına gelmemektedir. Esasında, vergi denetimi 

açısından önemli olan bu faaliyetin objektif ve siyasi müdahalelerden uzak olarak 

yürütülmesidir. Bu açıdan baktığımızda ise doğrudan siyasi iktidarın bir temsilcisi olan 

bakana bağlı olarak vergi denetiminin yapılması, onun bağımsız olmadığını ve siyasi 

iktidarın elinde bir güç haline getirildiğini göstermektedir271. 

                                                             
269 Aydoğmuş, a.g.m., s. 4. 
270 Ahmet Erol, Maliye Bakanlığı Denetim Birimlerinin 646 Sayılı KHK ile Birleştirilmeleri Bir Reform 
Mudur?, Yaklaşım Dergisi,  Eylül 2011, Sayı:225, s. 4. 
271 Gerçek, a.g.m., s. 2. 
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-Vergi denetiminde dağınık yapının ortadan kaldırılması için tüm denetim 

birimlerinin birleştirilmesi sonucunu doğuran bütünleşik bir Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığı’nın kurulması, vergi denetimi alanında önemli bir yapısal reform olmuştur. 

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın statüsünü güçlendirmek ve vergi denetimini 

bütünleşik şekilde onun içinde örgütlemek yerine, işin kolayına kaçılmış ve bazı 

kesimlerin istekleri doğrultusunda kurul doğrudan Maliye Bakanı’na bağlanmıştır. Bu 

durum yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açacağından endişe duyulmaktadır.  

-Gelir idaresinin en önemli fonksiyonu olan denetimin onun dışında yer alan bir 

kurula verilmesi ile gelir idaresinin içi boşaltılmış olmaktadır. Vergi Denetim Kurulu’nun 

tam özerk bir Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı olması yerine doğrudan Maliye Bakanı’na 

bağlanması, hem onu siyasi iktidara daha bağımlı hale getirecek, hem de denetim 

elemanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve performansa dayalı ödeme yapılmasını 

engelleyecektir. Vergi denetiminde gerçek anlamda bütünleşik yapı ve vergilemede 

etkinliğin sağlanması için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın statüsünü 

güçlendirilmesi ve gelir idaresini tam özerk hale getirilmesi gerekmektedir. 

-Bakanlıklar, Bağlı Kuruluşlar ve Genel Müdürlüklerin Teftiş ve Denetim 

birimlerine bakıldığında performans kriterinin bulunmadığı görülmektedir. 657 sayılı 

Devlet Memurlar Kanunu kapsamında sicil notu sisteminin kaldırıldığı bir süreçte, 

Vergi Müfettişlerine performans kriteri getirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı, 

vergi denetiminde düzenlenen rapor sayısı, bitirilen inceleme sayısı, bulunan 

matrah/vergi farkı, hazineye giren toplam vergi ve benzeri çeşitli kriterlerin de subjektif 

nitelik taşıması nedeniyle performansı ölçecek unsurlar olamayacağı tüm vergi denetim 

elemanları tarafından bilinmektedir. Performans kriterleri ortaya konarak vergi denetim 

elemanlarını bir sınaî müessesede mal üreten birim gibi görmek (ne kadar çok rapor, o 

kadar başarı gibi) hata olur. Kurulmak istenen verimlilik sistemi (input-output) denetim 

elemanının bağımsızlığını zedeleyeceği gibi, mükellef hukuku açısından da sorun 

yaratma (subjektiflik) ihtimali mevcut olmaktadır272. 

9.8.2. Yeni Yapılanmayı Olumlu Bulan Görüşler 

-Düzenlemenin vergi kayıp ve kaçakçılığı ile mücadelede olumlu katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

                                                             
272 Aydoğmuş, a.g.m., s. 6. 
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-Denetimdeki çok başlılığın ortadan kalkması ve uzmanlaşmaya gidilmesi 

koordinasyon eksiğini azaltacaktır. Kurula her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak 

suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar 

ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını 

tespit etmek görevleri verilmiştir. Böylece vergi denetiminin tamamen objektif ölçütlere 

göre uygulanmasının yasal altyapısı oluşturulmuş olmaktadır. Ayrıca denetim 

elemanlarının çalışmalarını değerlendirmek üzere performans değerlendirme sistemini 

oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin performansını bu sisteme göre değerlendirmek de 

Vergi Denetim Kurulu’nun görevleri arasındadır. Bu sistem sayesinde denetim 

elemanlarının başarısına göre kurul içinde yükselme ve uzmanlaşma imkanları da 

getirilmiştir. 

-Vergi inceleme elemanları görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden 

ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu 

mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya 

dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir 

görev veya iş alamayacaklardır. Ayrıca, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemeyeceklerdir. Bu 

düzenleme, Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan mevcut denetim elemanlarının özel 

sektöre kaçışlarını önlemek için getirilmiştir273. Bu sayede vergi denetim kadrosunun 

kalifiye eleman eksiği de bir ölçüde giderilmiş olacaktır.  

-Denetim birimlerinin doğrudan Bakana bağlı olarak örgütlenmesi, aksi 

görüşlere rağmen denetim elemanlarının bağımsızlığını daha da artıracaktır274. 

-Çağdaş gelir idarelerinde olduğu gibi, yeni yapılanmada denetim sürecinin 

şeffaflaşması ve denetim başarısının ölçülmesine büyük önem verileceği 

anlaşılmaktadır. Vergi inceleme elemanlarının performans ölçümü ve 

değerlendirilmesine yönelik sistemin kurulacak olması, hem performansa dayalı 

ücretlendirme sisteminin oluşturulması, hem de performanstan hareketle meslekte 

yükselme imkanlarının tanınması denetim elemanlarının motivasyonunun artırılması 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

                                                             
273 Gerçek, a.g.m., s. 3-5. 
274 Mehmet Sena Ekici, Vergi Denetiminde Uzmanlaşma Ve İşbölümüne Dayalı Yeni Dönem Üzerine 
Genel Bir Değerlendirme, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 228, Aralık 2011 s. 3. 
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-Vergi Denetim Kurulu’nun içinde alt grup başkanlıkları oluşturularak, 

uzmanlaşma ve iş bölümünün sağlanması da çağdaş denetim tekniklerinin hayata 

geçirilmesi bakımından olumludur. 

-Vergi inceleme raporları, meslekte on yılını tamamlamış en az üç Vergi 

Müfettişinden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları 

ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere 

uygunluğu yönünden değerlendirilecektir. İncelemeyi yapanla komisyon arasında 

uyuşmazlık oluşması halinde uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporları üst değerlendirme 

mercii olarak, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen tutarları aşan tarhiyat önerisi içeren vergi 

inceleme raporları ise doğrudan, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde oluşan beş 

kişilik merkezi rapor değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir. İncelemeyi 

yapanlar, bu komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeye uygun olarak 

düzenleyecekleri vergi inceleme raporlarını işleme konulmak üzere bağlı oldukları birime 

gönderecektir275. 

9.9. YABANCI ÜLKELERDEN VERGİ DENETİMİ ÖRNEKLERİ 

Amerika Birleşik Devletlerinde; Gelir İdaresi (IRS-Internal Revenue Service) 

Hazine Bakanlığı’nın bir birimi olup, çalışmalarının yönetimi Hazine Bakanı, IRS 

Başkanı, bir kamu sektörü temsilcisi ve 6 özel sektör temsilcisinden oluşan ve ABD 

Başkanı tarafından atanan bir kurul tarafından yerine getirilmektedir. IRS’in görevi, 

vergi kanunlarının uygulanmasının sağlanması, mükelleflerin beyannamelerini doğru 

olarak vermelerini, vergisel yükümlülüklerini kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde 

yerine getirmelerini, tahakkuk edecek vergilerini doğru olarak ödemelerini temin etmek 

ve vergi kanunlarına uymayan mükelleflerin inceleme ve soruşturulmasıyla 

yetkilidirler276.  ABD’de ise vergi inceleme oranı, 1997-2000 yılları arasında, mükellef 

grupları itibariyle değişmekle birlikte %0,65 ile %2 arasında gerçekleşmiştir. 

İngiltere’de; vergilerin idaresi ve tahsilinden sorumlu birim İngiliz Gelir ve 

Gümrük İdaresi’dir. İngiliz gelir idaresinin amacı, kendisine kanunlarla yüklenen 

vergiyi doğru miktarda ve doğru zamanda toplamaktır. İngiltere’de vergi incelemesi 

“tax inspector” denilen inceleme elemanlarınca yapılmaktadır. Denetim elemanı gelir ve 
                                                             
275 Gerçek, a.g.m., s. 2-3. 
276 Metin Duran, ABD’de Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminin Yapısı, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 192, 
Eylül 2004, s. 30. 
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gümrük idaresi adına bireylerin ve kurumların borçlarını belirler, vergi kaçakçılığını 

araştırır, şirketler, firmalar, bireyler ve ortaklıklara vergi kanunlarını uygulamak, 

hesapları ve bunları oluşturan öğeleri incelemek, incelemeyi yazışarak-işyerine giderek 

veya görüşme yoluyla yapmak, yükümlülere tavsiyede bulunmak ve anlaşma sağlamak, 

teknik ve yazı işleri memurlarını yönetmek denetim elemanlarının yapmakla yükümlü 

oldukları görevlerden bazılarıdır277. İngiltere’de vergi inceleme oranlarına bakıldığında, 

ortaklık hesaplarının %1.3’ü, diğer işletmelerin ise %2.8’i vergi müfettişlerince 

incelenmiştir. 

Almanya’da; vergi denetimi, vergi dairelerine bağlı inceleme elemanlarınca 

yapılmakta, teftiş ve performans ağırlıklı denetim ise Alman Sayıştay’ı tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Almanya’da Yüksek Maliye Dairesine bağlı az sayıda ve vergi 

dairesi kadrolarında bulunan çok sayıda denetim elemanlarınca yürütülmektedir. 

Yüksek Maliye Dairesine bağlı vergi kaçakçılığı takip memurları diğer inceleme 

elemanlarına göre daha farklı ve geniş yetkilere sahiptirler. Bu arada eyaletlerin 

inceleme elemanları dışında Federal Maliye Bakanlığı’nın da eyaletler arası 

incelemeleri yürütmek üzere denetim elemanları mevcuttur278. 

Fransa’da; vergiler Genel İdaresi 1998 yılında Ekonomi ve Finans Bakanlığı 

bünyesinde kurulmuştur. Vergi denetimi konusunda Ekonomi ve Finans Bakanlığı’na 

bağlı Vergiler Genel İdaresi (doğrudan ve dolaylı vergilerle, gelir vergisi, katma değer 

vergisi gibi vergiler) ve İndirekt Haklar ve Gümrükler Genel İdaresi yetkilidir. Vergi 

denetimi vergi yönetimine tanınan mükelleflerin vergi hususunda yaptıkları hataları, 

yanlışlıkları, eksiklikleri düzeltme ve tamamlama erki olarak da tanımlanabilir. Bu güç 

anayasal bir değer taşır. Devlet anayasaya göre, yönetilenlerin vergi kaçırıp 

kaçırmadığını denetlemek zorundadır. Fransa’da genel vergi inceleme oranı gelir ve 

kurumlar vergisi mükellefleri açısından %3-4 düzeylerinde seyretmektedir. 

İspanya’da; vergiler merkezi hükümet, özerk bölge idareleri ve yerel belediyeler 

tarafından toplanmaktadır. Bunlar arasında gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak 

vergisi, servet vergisi, çöp vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, 

katma değer vergisinin bulunduğu yaklaşık 15 tür vergi bulunmaktadır. Merkezi 

                                                             
277 Şin, a.g.e., s. 153. 
278 İsmail Can, Almanya’da Devletin Yapısı ve Vergi Sisteminin Anayasal Temelleri, Maliye Dergisi, Sayı 
145, Ocak-Nisan 2004, s. 63-65. 



124 
 

hükümet vergileri Ekonomi ve Vergileme Bakanlığı’nca bölgesel vergi toplama 

merkezlerinden yönetilir. Bölgesel vergiler 17 özerk bölge idaresi tarafından 

yönetilmektedir. Yerel belediyeler ise yerel vergileri toplamaktadırlar. İspanya’da 

incelemenin sonuçlandırılması için verilen süre 12 (oniki) ay olarak belirlenmiş olmakla 

beraber, bazı özel durumlarda bu süre aşılabilmektedir. 

İtalya; Gelir idaresi, vergi yönetimi, tahakkuku ve toplanmasına ilişkin tüm 

fonksiyonları yerine getirmektedir. Ekonomi ve Finans Bakanlığı’na bağlı olarak çalışır. 

İtalyan gelir idaresinin ülke çapında 400 ofisi bulunmakta olup, bu ofisler yükümlülere 

bilgi ve yardım sağlama, vergilerin yönetimi, tahakkuku ve tahsili, yükümlü 

uyuşmazlığı gibi önemli işlevlerini yerine getirirler279. 

9.10. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ DENETİMİ 

AB gelirlerinin en önemli kısmı AB’ye üye ülkelerin GSMH' sı üzerinden alınan 

paylar olduğu için, vergi kaçakçılığı konusu AB için de özel bir önem taşımaktadır. 

Ayrıca ağırlaşmış bir vergi kaçağı sorunun Ekonomik ve Parasal Birlik Modelinin 

işleyişini de bozacağı açıktır. AB vergi denetimi konusunda muhtelif düzenlemeler 

yapma yoluna gitmiştir. 

AB'nin vergi kaçakçılığı konusundaki çalışmalarının ortak amaçlarından biri de 

AB’ye üye devletlerin ilgili birimleri ile de yakın işbirliği sağlayarak iktisadi 

faaliyetlerde oluşabilecek düzensizlikleri araştırmak ve bunlara karşı önlem alınmasını 

sağlayabilmek amacıyla tamamlayıcı mahiyette ortak mekanizmalar geliştirebilmektir.  

Avrupa Konseyi'nin 2185/96 sayılı ve 11 Kasım 1996 tarihli kararı, “AB'nin 

mali menfaatlerine zarar veren düzensizlik ve vergi kaçaklarının tespiti amacıyla, 

komisyon tarafından işyerlerinde gerçekleştirilecek vergi denetimlerini ve diğer 

kontrolleri” konu edinmektedir. Ayrıca, AB Parlamentosu ve AB Konseyi' nin 25 Mayıs 

1999 tarihli 2 ortak kararı daha bulunmaktadır. Sırasıyla CE 1073/1999 ve 1074/1999 

numaralarını taşıyan bu kararlar, “Avrupa Kaçakçılıkla Mücadele Ofisi” nin (OLAF: 

Office Europeen de Lutte Antifraude) gerçekleştirdiği araştırmaları konu edinmektedir. 

Bu kararlarda da yine, üye ülkelerdeki olası vergi kaçakçılıklarının Avrupa Birliği’nin 

mali menfaatlerine zarar vereceği hususu vurgulanmakta, bunlara ek olarak da 

                                                             
279 Şin, a.g.e., s. 144-167. 
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yolsuzluk ve diğer her türlü yasadışı faaliyetlerin de birliğin mali çıkarlarına ters 

düştüğü hususuna yer verilmektedir. 

18 Aralık 1996 tarih ve 2988/95 sayılı AB mali menfaatlerinin korunmasına dair 

karara konu olan araştırma ve denetim işleri de yine OLAF'a aktarılmıştır. Ayrıca 

OLAF'ın bağımsız hareket edebilme yeteneğinin korunabilmesi için, başkanına, uygun 

gördüğünde bir üye ülkede vergi incelemesi başlatma kararını alma insiyatifi de 

tanınmıştır. 

Ayrıca OLAF'ın denetimler sonucu saptadığı düzensizlikleri içeren raporları 

AB’ne üye ülkeler açısından da birer sağlam hukuki kanıt niteliğinde olacaktır. 

OLAF'ın kendisi de dışarıdan, bağımsız çalışmak üzere seçilen kişilerden oluşacak özel 

bir Gözetim Komitesi tarafından düzenli olarak kontrol edilecektir. Komite, kendi 

ülkelerinde üst düzey kamu görevlisi sıfatıyla önemli ve özellikli kaçakçılık ve 

yolsuzluk incelemeleriyle (OLAF'ın çalışma alanıyla) ilgili görevlerde bulunmuş 5 

üyeden oluşacaktır280. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
280Can Doğan - Tuncay Kapusuzoğlu, Vergi Denetiminin Organizasyonu ve Çıkarılabilecek Bazı Dersler, 
Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 283, Mart 2005, s. 2-4.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ AZALTILMASINDA VERGİ 

DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ 

1. ETKİNLİK KAVRAMI 

Etkinlik, kaynakların verimsiz kullanımı gibi sakıncaları gidermek, aynı amaç 

veya çıktıyı en az maliyetle üretebilmek için yol gösterici bir süreci ifade etmektedir. 

Etkinlik, hedeflere ulaşma derecesini ve istenilen etki ile gerçekleşen etki arasındaki 

ilişkiyi ifade etmektedir281. 

Etkinlik bir kurumun belirlenen kriterler ve planlanan hedefler ile elde edilen 

çıktı ve sonuçların karşılaştırılmasını sağlamak olup, sisteme yöneliktir. Başka bir ifade 

ile etkinlik girdi ve çıktıların parasal değerlerle ifade edilerek bir standartla 

karşılaştırılmasını gerektiren verimlilik kavramına göre daha geniş ve genellikle 

çıktıların parasal değerlerle ifade edilmediği durumlarda kullanılmaktadır282. 

Etkinlik kavramı gereğinden fazla girişilen veya tekrarlanan maliyet, mal ve 

hizmetlerin belirlenmesini sağlamaktadır283. 

Etkinlik, gerçekleştirilmek istenen amaç ile faaliyet sonucunda elde edilen 

çıktının karşılaştırılması sonucunda gerçekleştirilebilirlik durumunun ölçülmesiyle 

ortaya çıkan sonuçtur. Dolayısıyla etkinlikte belirlenen amaç ve hedefler, amaç ve 

hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler ve ulaşılan sonuçların ölçülmesidir. 

Amaç ve hedefler belirlenirken, bunların ölçülebilir olması durumunda etkinliğin 

belirlenmesi kolay olmaktadır284. 

2. VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ 

Vergi denetimi, vergi sistemi yaptırımlarının ve ekonomik etkilerinin 

ölçülmesindeki en önemli aşamalardan birini oluşturmaktadır. Bu sürecin, vergi 

                                                             
281Adnan Gerçek, Çağdaş Eğilimler Çerçevesinde Türkiye’de Vergi İdaresi ve Vergi Denetiminin Yeniden 
Yapılanması, Hesap Uzmanları Vakfı Yayınları, Yayın No: 13, Ankara 2002, s. 15. 
282 Figen Altuğ, Mali Denetim, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000, s. 18. 
283 Gerçek , a.g.e., s. 16. 
284 Mesut Hastürk, Türkiye’de Vergi Denetiminin Etkinliğinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi 
Ankara, 2010, s. 40. 
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kaçıranların toplam vergi gelirlerini düşürdüğü bir vergi sisteminde bir denetim 

etkinliğinin sağlanması amacına yönelik olduğu görülmektedir285. 

Vergi denetimi, vergi idaresinin başarısı için vazgeçilmez bir unsurdur. Vergi 

idaresinin aldığı kararlarların ne ölçüde uygulandığını belirleyen iç denetim (teftiş) ve 

vergi mükelleflerinin kanunlara ne ölçüde uyduklarını görmek amacıyla yapılan dış 

denetim (vergi incelemesi) vergi idaresini başarılı ve etkin kılmaktadır. Vergi idaresinin 

etkinliği büyük ölçüde denetimin etkinliğine bağlıdır286. 

Günümüzde vergi denetim sistemi, mükelleflerin verdikleri beyannameler 

üzerinden ödeyecekleri verginin, kendileri tarafından tespit edilmesi ve vergi idaresince 

denetlenmesi esasına dayanmaktadır. Beyan usulü olarak ifade edilen bu yöntem, 

mükelleflerde vergi bilincinin yeterince gelişmemiş olmasının sonucu olarak, vergi 

konusuna tabi bazı gelirlerin beyan dışı bırakılmasına yol açtığı için önemli oranda 

kaçakçılık riskini taşımaktadır. Beyan dışı kalan gelirlerin vergi idaresinin etkinliğine, 

verginin amaçlarını gerçekleştirmedeki etkinliği, gelirin giderleri karşılama oranı ve 

sürdürülebilir borçlanma ve maliye politikasına olumsuz etkisinin giderilmesi, etkili bir 

vergi denetimi mekanizması kurulması ile mümkün olmaktadır287. 

Vergi yapıları bir başka bireyin refah düzeyini azaltmaksızın, herhangi bir 

bireyin refah düzeyini artırarak vergi gelirlerinin artışının mümkün olabildiği vergi 

sistemleri etkindir288. 

Vergi denetimi, çağdaş vergi sisteminin işlemesini güvence altına alan ve zaman 

içinde bozulmasını engelleyen bir işleve sahiptir. Denetimdeki etkinlik vergi idaresinin 

başarısını artırırken, kanunların öngördüğü yaptırımların uygulanmasına ortam 

hazırlamaktadır. Vergi yükümlülerinin denetlenme oranı ve sıklığı, vergi denetimlerinin 

etkinliğinin ölçülmesinde kullanılan temel kriterler olmasına rağmen, optimal denetim 

stratejisi belirlenerek vergi denetimlerinin etkin, koordineli, planlı-programlı ve doğru 

bir şekilde yapılması bu kriterlerden daha önemlidir289. 

                                                             
285 Niyazi Özker, Vergi Denetiminde Fonksiyonel Yapı ve Denetime Özgü Beklentiler, Akdeniz İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2002, s. 172. 
286 Gerçek, a.g.e., s. 45. 
287 Acar - Merter, a.g.m., s. 6. 
288Ali Rıza Gökbunar, Türk Vergi Sisteminde Reform Gereği, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Yayını, İzmir, 1997, s. 301. 
289 Gerçek, a.g.e., s. 45. 
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Vergi uygulamalarında etkinlik ve verimlilik ancak sağlıklı denetim ve bu 

denetimlerin gereklerini yerine getirmekle olabilmektedir290. 

Etkin bir vergi denetimi, uygulamayı gerçekleştiren vergi kurumu çalışanlarının 

mesleki gelişimiyle doğrudan bağlantılıdır. Vergi ahlakıyla ilgili etik değerlerin sadece 

vergi mükellefleri açısından değerlendirilmesi ve vergilemeye ilişkin öngörülen 

kuralları uygulayan çalışanların bu değerlerden uzak tutulması, vergi uygulamalarında 

çalışan personelin doğru işlem yapmasına yönelik fonksiyonel etkinliğin zaman zaman 

zayıflaması ve vergi kültüründen uzaklaşmasıyla sonuçlanabilmektedir291. 

Mükelleflerce beyan edilen vergi matrahlarının doğruluğunun sağlanması, geniş 

ölçüde vergi denetiminin etkinliğine bağlıdır. Etkin bir vergi denetimi, aynı zamanda 

vergi sistemini başarılı yapan önemli bir faktördür292. 

Vergi denetimi, vergi gelirlerini artırmanın tek yöntemi olmamakla birlikte, 

vergi kayıplarını azaltmanın en etkili yöntemidir293.  

Etkin bir vergi denetimini kaçınılmaz kılan vergi direncinin sosyo-psikolojik 

temeli, toplumsal genel bir vergi etiğinin yanı sıra, denetimin fonksiyonelliğine gerekçe 

oluşturabilecek bir spesifik vergileme düşüncesiyle de biçimlenebilmektedir. Pozitif 

hukuk çerçevesinde vergi denetiminin sürekli bir fiskal verimliliği hedeflemesi etkin bir 

vergi incelemesiyle başlamakta, vergilendirilen ticari ve sanayi dalların iktisadi 

yapısından, vergilemeye konu olan ancak mali olmayan unsurlara ve hatta doğru bir 

vergilendirilebilir gelir ölçeğinin saptanmasına kadar çok yönlü bir fonksiyonel yapıya 

dönüşmektedir294. 

Vergi denetiminin etkinliğinin değerlendirilmesinde vergi kaybı, iadeler ve 

uyuşmazlıkların büyüklüğü önemli bir ölçüdür. Vergi mevzuat veya yargısında yer alan 

darboğazlar ve sorunlar nedeniyle başarısızlıklarla karşılaşılmaktadır. Yönetim, yargı ve 

mevzuatın sonuçlar üzerindeki etkilerinin birbirinden tamamen soyutlanarak 

                                                             
290 Mehmet Tosuner - Zeynep Arıkan, Resen Vergilendirme ve Sorunlar, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 
177, Haziran 2003, s. 70. 
291 Özker, a.g.m., s. 175. 
292 Osman Pehlivan, Vergi Denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 62, 
Ekim 1986, s. 33. 
293 Hastürk, a.g.t., s. 43. 
294 Özker, a.g.m., s. 173. 
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belirlenmesi zor olduğu için uygulamanın görünümünü ortaya koyabilmek bakımından 

söz konusu kriterlere göre sonuçları incelemek yararlı olabilir295. 

3. VERGİ DENETİMİNDE ETKİNLİĞİN SAĞLANMASINI 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Vergi denetiminde etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasını sadece denetim 

sistemindeki alınacak birkaç önlem ve düzenlemelerle sağlamak mümkün değildir. 

Olaya sistem yaklaşımı anlayışından hareketle bir bütün olarak bakılması ve vergi 

idaresinin etkinliği açısından değerlendirilmesi daha uygun olmaktadır. Vergi 

denetiminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların temel amaçları; inceleme sürecini 

hızlandırmak, mükelleflerin denetimle ilgili zaman ve gider kaybını azaltmak, vergi 

idaresinin beyanname inceleme, vergi toplama ve mükellef sorunlarını çözmedeki 

etkinliğini artırmak, vergi idaresinin denetim maliyetlerini azaltmak şeklinde 

belirlenebilir. Bu amaçların gerçekleştirilmesiyle vergi kanunlarının daha etkin bir 

şekilde uygulanacağı, mükelleflerin denetim hizmetinden duyacakları memnuniyetin ve 

dolayısıyla vergiye gönüllü uyumun artacağı beklenmektedir296.  

Vergi denetiminde etkinliğin sağlanmasını doğrudan etkileyen veya vergi 

idaresinde etkinliği azaltan çeşitli faktörler söz konusudur. Bu faktörlerin her biri 

ayrıntılı olarak aşağıda ele alınmaktadır.   

3.1. PERSONEL İLE İLGİLİ SORUNLAR 

Vergi denetimi açısından personel ile ilgili sorunları dört alt başlık altında ele 

almak mümkündür.   

3.1.1. Denetim Elemanlarının Nitelikleri 

Ülkenin koşullarına uygun sağlıklı gelir politikalarının oluşturulması, bu 

politikalara uygun vergi mevzuatının hazırlanıp etkin bir şekilde uygulanması ve vergi 

mükelleflerine iyi hizmet sunulması ancak iyi eğitilmiş kalifiye personelle 

                                                             
295 Akdoğan, Kamu Maliyesi, s. 502. 
296 Gerçek, a.g.m., s. 47. 
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yapılabilecektir297. Vergi denetiminin başarılı ve etkin olmasında denetim elemanlarının 

niteliklerinin yanı sıra sayılarının da yeterli olması gerekmektedir298.  

Günümüz koşullarına uygun olarak denetim elemanlarının da vergi 

incelemelerinde sektörel uzmanlaşmaya gitmeleri zorunludur. Çünkü işletmeler birçok 

faaliyeti bir arada yapabilen, birden fazla ülkede faaliyet gösterebilen yapıya 

kavuşmuşlardır. Bu yapının tam olarak denetlenebilmesi sadece vergi mevzuatına hakim 

olmak ile gerçekleştirilememekte faaliyette bulunulan sektörün iyi tanınmasını ve hatta 

diğer ülke uygulamalarının takip edilmesini gerektirmektedir. Bu donanımlara sahip 

olan denetim elemanları daha aktif çalışma ile yaptığı denetimlerde daha doğru 

sonuçlara ulaşırken, yeterli donanıma sahip olmamaları halinde kavranılmayan veriler 

üzerinden eksik bir denetim yapmış olacaktır. İnceleme elemanlarının sayılarının azlığı 

yanında, özel sektör tarafından kamuya göre farklı koşullardan talep/transfer ediliyor 

olmaları, kamudaki denetim gücünü her geçen gün azaltmaktadır. Kamuda belirli bir 

bilgi birikimine ulaşmış inceleme elemanlarının özel sektöre geçmesi sonucunda oluşan 

boşluk, kısa sürede alınacak yeni elemanlar ile ancak sayı yönünden giderilebilmektedir. 

Kalite yönünden aynı seviyeye ulaşılması belirli bir zamanı gerektireceğinden, bu 

süreçte vergi denetiminde etkinlik kaybı yaşanmaktadır299. 

Özenle seçilen ve iyi bir eğitim programına alınan denetim elemanları hem 

kamuda hem de özel sektörde yeni iş olanaklarına sahiptirler. Özellikle ekonominin 

önde gelen kurum ve kuruluşları için kaynakta oluşturmakta, bilgi düzeyleri, nitelikleri 

ve moral değerleri itibariyle özel kesimce tercih edilmekte ve çok iyi imkânlar 

sunularak talep/transfer edilmektedir. Denetim elemanlarından kamunun 

yararlanabilmesi için özlük haklarının düzeltilmesi, turne dönemlerindeki giderlerinin 

gerçekçi bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir300. 

Her bir mükellef grubu için denetimin planlanması, organizasyonu, denetim 

elemanlarının eğitimi gibi konuların denetimden beklenen faydaların sağlanmasını 

                                                             
297 Necdet Gökmen - H. Abdullah Güleç, Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminde Etkinlik ve Verimlilik Nasıl 
Sağlanır?, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:238, Haziran 2001, s. 38. 
298 Ünal, a.g.e., s. 49. 
299 Ali Haydar Yıldırım, Vergi Denetiminde Etkinlik Nasıl Arttırılabilir?, Vergi Sorunları Dergisi, Yayın 
No: 271, Nisan 2011, s. 7-8.  
300 Aslan, a.g.m., s. 4. 
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temin edecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme yapılırken ülkenin 

kalkınma politikalarına uygun, adaletli bir yaklaşım sergilenmelidir301. 

3.1.2. Denetim Elemanlarının Dış Etkilere Maruz Kalmaları 

Vergi denetimi, ciddi risk içeren, üstün moral değerlere ihtiyacı olan ve 

kararlılık isteyen bir iştir. Denetim elemanının düzenleyeceği rapora göre, mükelleften 

zamanında ödemediği vergileri ödemesi istenmektedir. Mükellefler tarafından denetim 

elemanlarına yönelik olarak; taciz, tehdit ve politik baskılardan, uygunsuz ve gayri 

kanuni tekliflere kadar denetimi engelleyici birçok yola başvurulmaktadır. Denetim 

elemanlarının bütün bu olumsuzluklara direnerek, kanunların kendisine verdiği yetkiyle 

kendinden beklenenleri gerçekleştirebilmesi için302, devletin denetim elemanını dış 

etkilere maruz kalmayacak şekilde koruması gerekmektedir.  

Denetim oranlarının düşük olması, ülkemizde vergi kayıp ve kaçaklarının 

artışında önemli bir neden olarak bilinmektedir. Gelir idaresinin içinde bulunduğu bazı 

sorunlar, denetim elemanları arasında eşgüdüm eksikliği, sayısal yetersizlikler, yoğun iş 

temposu, vergi mevzuatında birçok alanın beyan ve/veya denetim dışında tutulmuş 

olması vs. bu görüşü destekler niteliktedir. Vergi denetiminde etkinliğin sağlanması ile 

kayıt dışı ekonominin önlenmesi arasındaki doğrudan bağlantı, denetimin etkinliğinin 

artırılmasını zorunlu kılmaktadır. Denetimin yasalara uymayanlar açısından ciddi bir 

risk olduğu inanışı sağlanmadıkça etkinlikten ve kayıt dışı ekonomiyi önlemekten söz 

etmek mümkün değildir303. 

3.1.3. Denetim Eleman Sayısının Yetersizliği 

Ülkemizde vergi denetimi için istihdam edilen eleman sayısı yeterli düzeyde 

değildir. Yıllar itibariyle kadro doluluk oranlarına bakıldığında 2010 yılı için Maliye 

Müfettişi %33, Hesap Uzmanları %26, Gelirler Kontrolörleri %40 ve Vergi 

Denetmenleri %28’dir. 

  

                                                             
301 Necdet Gökmen, Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var, Vergi 
Dünyası Dergisi, Sayı: 370, Haziran 2012, s. 9-11.  
302 Şinasi Aydemir, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul, 1995, s. 
243. 
303 Selçuk Tekin, Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 181, Ekim 2003, s. 
69-70.   
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Türk ekonomisinin büyümesine, mükellef sayısının artmasına rağmen ve vergi 

inceleme sayısının artırılmasının zorunlu olduğu bir ortamda vergi incelemesiyle yetkili 

birimleri sayıları artırılmamıştır. Maliye Bakanlığı Denetmen sayılarına bakıldığında 

dolu kadro % 30 iken, boş kadro %70 oranındadır. Ülkemizdeki bu vergi denetim 

oranındaki düşüklük mükellefi rahatlatmakta ve çok kolay bir şekilde vergi kaçırmasını 

sağlamaktadır. Öyle ki bir mükellefin yakalanma olasılığı yoksa ya da yok denecek 

kadar az ise bu da yaptırımın caydırıcılığını ortadan kaldırmakta ya da zayıflatmaktadır. 

Hatta mükellef bu düşük yakalanma olasılığının ortaya çıkması durumunda, kurtulma 

olanaklarını da hesaba katmakta gerektiğinde o olanakları da kullanmaktadır304.  

3.1.4. Performans Değerlemesinin Yapılmaması  

Vergi denetim birimlerinde, periyodik dönemler itibariyle hedefler ve faaliyet 

sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulmamakta ve vergi inceleme elemanları için 

performansa dayalı olarak ödüllendirme-cezalandırma sistemi uygulanmamaktadır. Bu 

durum, bir taraftan vergi denetim birimlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarının 

kamuoyunun bilgisi dışında kalması nedeniyle birimlerin vergi denetimi konusunda 

ilave gayret gösterme gereğini ortadan kaldırmakta, diğer taraftan ise, başarılı vergi 

inceleme elemanlarının motivasyonlarını zayıflatmakta dolayısıyla vergi denetiminde 

etkinlik ve verimliliğin sağlanması söz konusu olmamaktadır305. Çağdaş vergi 

idarelerinde, denetimin geliştirilmesinde, öncelik denetim sürecinin şeffaflaşmasına ve 

denetim başarısının ölçülmesine verilmişken, Türkiye’de vergi denetimi ile ilgili 

denetim standartları ve prosedürleri vergi idaresi tarafından incelenmemektedir. 

3.2. YÖNETSEL SORUNLAR 

Ülkemizde vergi denetiminin temel ilke stratejileri ile bölgelerin coğrafi 

durumları ve ekonomik gerekleri göz önüne alınarak genel vergi denetimi yıllık 

uygulama programları yapılmamaktadır. Bu programda yer alacak esaslar çerçevesinde, 

bölgelerin coğrafi durumları ile ekonomik ihtiyaçları göz önüne alınarak bölgesel vergi 

denetimi uygulama programı da hazırlanmamaktadır. Bunun sonucunda incelenmesi 

                                                             
304 Turgut Candan, Yargı Kararları Işığında Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Değerlendirilmesi, 19. Türkiye 
Maliye Sempozyumu, Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları, Önlenmesi Yolları, 10-14 Mayıs 2004, 
Belek-Antalya, Ankara, Yaklaşım Yayıncılık, s. 264.  
305Ramazan Gökbunar - Keramettin Tezcan - Ahmet Utkuseven, Yeniden Yapılanma veya Yeniden 
Yapılanma: Vergi İdaresi ve Denetimi İçin İşte Bütün Mesele Bu, Manisa&Adana-2002, s. 54, 
<http://www.bayar.edu.tr/kutuphane/vergi.pdf>, (Erişim Tarihi 08.03.2013). 
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gereken mükelleflerin öncelik sırasının belirlenmesinde, vergi inceleme elemanlarının iş 

gücü planlamasında rasyonellikten uzaklaşılmakta, vergi incelemesinin etkinliği ve 

verimliliğini büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır306. Vergi denetim birimlerinin kendi 

elemanları için sistemli ve etkin vergi denetim planı yaptıklarını söylemek söz konusu 

değildir. 

3.3. DİĞER SORUNLAR 

3.3.1. Vergi Cezaları 

Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetimde etkinliğin sağlanması 

açısından kanunlarda yer alan vergi suç ve cezaların çok iyi tanımlanması, yorum 

gerektirmeyecek nitelikte olması ve vergi kaçırmanın topluma karşı işlenmiş diğer 

suçlar gibi ele alınıp uygulanması gerekmektedir307. 

Bu amaçla vergi yasalarında bazı düzenlemeler yapmak (örneğin vergi 

cezalarının arttırılarak caydırıcılık özelliğine kavuşturulması ve buna ilaveten hapis 

cezalarının para cezalarına çevrilemez ve ertelenemez hale getirilmesi, vergisini 

zamanında ödemeyen mükelleflere uygulanacak gecikme zammı ve faizlerinin 

arttırılması) gereklidir. Önceki denetimlerin gelecekte de denetlenme şansını arttıracağı 

varsayıldığında, bir önceki yılda yapılan denetimin kişinin takip eden yıllarda da 

gönüllü uyum davranışını etkileyeceği sonucuna ulaşılabilir. Denetimler doğru beyanda 

bulunmama eğilimini (non-compliance) kavramada başarısız oluyorsa ya da mevcut 

cezalar doğru beyanda bulunmama eğilimini ortaya çıkarmada kullanılamıyorsa bu 

durum gönüllü uyum gösteren mükelleflerde kaçak için ödedikleri gibi bir düşünceye 

neden olabilmektedir308. 

İdare, uygulanan vergi cezalarının af kanunları kapsamına alınmasını önlemek 

suretiyle kararlılığını da göstermelidir. Vergi cezaları, vergi kaçırmanın maliyeti olup 

etkin uygulanan vergi cezaları sayesinde mükelleflerin doğru beyana yönlendirilmesi 

gerekmektedir309. 

                                                             
306 Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 
Yayın No:DPT: 2597-ÖGK:608, Ankara , 2001, s. 3. 
307 Aslan, a.g.m., s. 6. 
308 Ali Çelikkaya, Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörler, E- Akademi Dergisi, 
Sayı: 5, Temmuz 2002, s. 2-3. 
309 Aslan, a.g.m., s. 6. 
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3.3.2. Uzlaşma  

Uzlaşma vergi uyuşmazlıklarının idare ile mükellef arasında anlaşma yolu ile 

çözümlenmesidir. 

Uzlaşma ile vergi cezalarının caydırıcılık etkisi neredeyse sıfırlanmaktadır. Bu 

sonuçları bilen mükelleflerin doğru beyanda bulunmak yerine gelirlerini gizleme yolunu 

seçtikleri, gizledikleri gelirlerinin tespit edilmesi halinde de uzlaşma yolunu seçerek 

cezadan kurtuldukları310, mükellefleri, vergilendirmeye ilişkin işlemlerde sorumsuz 

davranmasına sebep olabilecek “ileride nasıl olsa uzlaşma müessesesinin varlığından 

dolayı vergi dairesiyle anlaşarak, ödemediğim vergiyi cezasıyla birlikte indirimler 

yapıldıktan sonra taksitler halinde öderim” düşüncesine yönlendirebilecek bir müessese 

olan Uzlaşma Müessesesi ile caydırıcılık etkisi zaten azalmış olan vergi cezalarının 

etkinliği, daha da azalmıştır311. 

Uzlaşma müessesesi, vergisini zamanında ödeyen mükelleflere karşı bir 

haksızlık gibi görülse de, işlerin çabuklaştırıldığı, ihtilafların daha kısa sürede giderilme 

imkanı getirmesiyle faydalı bir müessese olduğu söylenebilir. 

3.3.3. Vergi Mevzuatı 

Ülkenin ekonomik ve sosyal şartları çerçevesinde ihtiyaçlara cevap veremeyen 

ve çok sık yapılan değişikliklerle giderek karmaşıklaşan mevzuat yapısı, yasal boşluklar 

ile denetimlerin etkinliği üzerinde belirleyici olmaktadır312. 

Vergi mevzuatımızda değişikliklerin çok sık yapılması, belirsizliklerin 

bulunması, tam olarak tüm mükellefleri kapsamaması ve benzeri sebepler nedeniyle 

vergi denetimlerinden istenen verim alınamamaktadır. Karmaşık hale gelen vergi 

mevzuatı sadece mükellefler açısından değil, uygulayıcılar açısından kullanımı zor hale 

gelmektedir. Mevzuatın bu kadar karmaşık hale gelmesi, öncelikle mükelleflerin 

vergiye uyumunu azaltırken, vergi inceleme elemanlarının performansını da 

düşürmektedir313. 

                                                             
310 Yıldırım, a.g.m., s. 8. 
311 Ünal, a.g.e., s. 74. 
312 Emine Koban - Zerrin Fırat, Kayıt Dışı Ekonomide Vergi ve Sosyal Güvenlik Açısından Denetim 
Olgusu, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, Ocak 2007, s. 172. 
313 Yıldırım, a.g.m., s. 7. 
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Ayrıca istisna ve muafiyetlerin iyi belirlenmemesi/belirlenememesi veya vergi 

kanunlarında çok sayıda yer alması ve vergilerin teşvik aracı olarak yoğun bir biçimde 

kullanılması vergi kayıp ve kaçaklarına yol açmakta dolayısıyla vergi denetiminin 

verimliliğini ve etkinliğini azaltmaktadır314. 

İdeal bir vergileme sisteminin en önemli koşulu sağlıklı bir belge düzenin 

olmasına bağlıdır. Sağlıklı belge düzeninden amaç ise, vergileme ile ilgili defter 

kayıtlarının dayanakları olan belgelerin, ilgili mevzuatın gerektirdiği şekil şartlarını 

taşıyan ve gerçek bir alışverişi temsil eden belgeler olmasıdır. Ayrıca belge düzeni, 

ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması ve kanıtlanmasını sağlayan 

vergi denetiminin en önemli aracıdır. Vergi denetimi, genellikle defter ve belgeler 

üzerinden yapıldığı için, yapılan denetimler sırasında bazı sorunlarla 

karşılaşılmaktadır315. 

Mükellefler için vergi ve kayıt sisteminin sadelik ve kolaylığı esastır. Belgelerin 

sadelik ve fonksiyonelliği, uygulama ve denetimin etkinleşmesini sağlayacaktır316. 

Karmaşık ve anlaşılması güç yasal düzenlemeler, hem vergi idaresinin, hem 

mükelleflerin, hem de yargının işlem maliyetlerini arttırır. Özellikle vergi sorumluları, 

basitlik ilkesinden uzaklaşıldıkça, yasal düzenlemeleri takip edebilmek için uzman 

kişilerden yardım almak zorunda kalacakları gibi, vergi idaresi de personelinin eğitimi 

için daha fazla harcamada bulunmak zorunda kalacaktır. Dolaylı vergilerin yol açtığı bu 

olumsuz durumu azaltmak için, vergi gelirlerini daha çok dolaysız vergiler üzerinden 

sağlamak kayıt dışılığı azaltabilecektir. Vergi idaresi vergiyi tarh ve tahsil etmek için 

minimum düzeyde harcama yapmalı, vergi yükümlüleri vergisini ödemek için hem 

minimum harcamada bulunmalı, hem de en kısa zamanda ve en kolay biçimde yerine 

getirebilmelidir. Ayrıca her iki karar birimi de minimum sayıda işlemi minimum 

maliyetle yapması sağlanmalıdır. Vergisel bürokrasinin azaltılması, hem kırtasiyeciliği 

azaltarak vergi maliyetlerini azaltacak, hem de mükelleflerin vergi dışı piyasa 

ekonomisine yönelmelerini azaltacaktır.  

                                                             
314 Yusuf Karakoç, Hukuki Nedenlerden Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları (Düzenleme- Uygulama-
Yargılama), 19. Türkiye Maliye Sempozyumu, Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesi 
Yolları, 10-14 Mayıs 2004, Belek- Antalya, Ankara Yaklaşım Yayıncılık, s. 94.  
315 Erhan Gümüş, Defter, Kayıt ve Belgeler Çerçevesinde Yapılan Vergi Denetiminde Karşılaşılan 
Sorunlar, e- akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Kasım 2005, s. 45. 
316 Organ, a.g.e., s. 175. 
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3.3.4.  Vergi Afları 

Vergi affı; devletin kendi yetkisini kullanarak aldığı karar sonucunda alacak 

hakkından vazgeçmesi ve kamu alacağının ortadan kalkmasına denilmektedir317. 

Vergi aflarının sık çıkarılması aynı zamanda vergide adaletsizliğe de sebep 

olmakta ve vergisini düzenli ödeyen vatandaşın devlete olan güvenini azaltmaktadır. 

Vergi afları ile vergi cezalarının ve gecikme faizlerinin indirimi yoluna gidilmesi, ana 

vergilerin takside bağlanması, vergi cezalarının uygulanmasının etkinliğini 

kaybetmesine neden olmaktadır. Vergi kaçıran, daha düşük beyanda bulunan ya da 

beyan ettikleri vergileri ödemeyen mükelleflerin karşı karşıya oldukları tek risk, vergi 

denetimidir. 

En son 2011 yılında düzenlenen 6111 sayılı yasa ile toplamda 31 tane vergi affı 

çıkarılmıştır. Çıkarılan vergi afları kapsamına göre, mükellefler lehine düzenlenmiş ve 

vergi aslını, vergi cezasını, gecikme faizini ve zammını kısmen ya da tamamen ortadan 

kaldıran veya bunlara ödeme kolaylığı sağlar nitelikte çalışmalar olmuştur318. 

Vergi afları, kişilerden hem temel ekonomik yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

görevini almakta, dolayısıyla kişilerin gelirinde bu yükümlükleri yerine getirenlerin 

aksine artış gerçekleşmekte, hem de caydırıcı tedbirlerin uygulanmasından vazgeçilmesi 

olarak karşımıza çıkmaktadır319. 

Türkiye’de 1923-2011 yılları arasında uygulanan vergi afları siyasi açıdan 

incelendiğinde ise siyasi yelpazenin sağında ya da solunda yer alan birçok partinin 

iktidar yıllarında affa başvurduğu gerçeği görülmektedir. Vergi affı mekanizmasına 

sadece seçimle iş başına gelen siyasi partiler değil, aynı zamanda ara (ihtilal) 

dönemlerinde karar verme yetkisini elinde bulunduran hükümetler de başvurmuştur320. 

                                                             
317 Birol Kovancılar - Güneş Çetin Ceran; Dünya’da ve Türkiye’de Vergi Afları, Vergi Sorunları Dergisi, 
Sayı: 228, Eylül 2007, s. 135-136.  
318 Öz - Buyrukoğlu, a.g.m., s. 4-5. 
319 Murat Başaran, Yeni Af Düzenlemesi (Kanun Tasarısı) Işığında Kamu Mali Otoritesi/Hazine İle 
Vergisel Sorunları Olan Mükelleflere Tanınması Düşünülen Olanaklar, Vergi Sorunları Dergisi, Ocak 
2011, Sayı: 268, s. 41. 
320 Fatih Savaşan, Vergi Afları: Teori ve Türkiye Uygulamaları (Vergi Barış Uygulama Sonuçları, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 2006, s. 54. 
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Tablo 19. Cumhuriyet Tarihinde Vergi Afları (1924-2011)321 

17 Mayıs 1924 Umumi Af Kanunu-İlk vergi affı 

05 Ağustos 1928 Elviyeyi selased vergilerinin sureti cibayetine dair yasa, 

15 Mart 1934 4530 sayılı varlık vergisinin bakayasının terkinine dair yasa, 

04 Temmuz 1934 2566 sayılı vergi bakayasının tasfiyesine dair yasa, 

29 Haziran 1938 3568 sayılı arazi vergisinin mali yılsonuna kadar olan bakiyesinin terkinine dair yasa, 

13 Haziran 1946 Orman işletmelerinin bazı vergilerden muaf tutulması hakkındaki yasa, 

21 Ocak 1947 5050 sayılı toprak mahsulleri vergisi artıklarının silinmesi hakkında yasa, 

26 Ekim 1960 113 sayılı af yasası, 

28 Aralık 1961 281 sayılı vergi cezaları gecikme zamlarının tecil ve tasfiyesine dair yasa, 

23 Şubat 1963 218 sayılı bazı suç ve cezaların affı hakkında yasa, 

13 Haziran 1963 252 sayılı spor kulüplerinin vergi borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere affı hakkında yasa 

05 Eylül 1963 325 sayılı yasa kamu iktisadi teşebbüslerinin 1960 ve daha önceki yıllarına ait bir kısım vergi borçlarının 
tasfiyesi hakkında yasa, 

16 Temmuz 1965 691 sayılı belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının hazinece 
terkin ve tahkimi hakkında yasa, 

03 Ağustos 1966 780 sayılı bazı suç ve cezaların affı hakkında yasa, 

28 Şubat 1970 1319 sayılı emlak vergisi kanunuyla getirilen af, 

15 Mayıs 1974 1803 sayılı Cumhuriyet’in 50. yılı nedeniyle bazı suç ve cezaların affı hakkında yasa, 

20 Mart 1981 2431 sayılı tahsilatın hızlandırılması ve beyan dışı kalmış servet unsurlarıyla vesikasız emtianın beyanına 
ilişkin yasa. 

2 Mart 1982 2431 sayılı yasaya ek 

22 Şubat 1983 2801 sayılı bazı kamu alacaklarının özel uzlaşma yolu ile tahsil hakkında yasa. 

4 Şubat 1985 Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 3239 sayılı kanunun geçici 4. Maddesi. 

3 Aralık 1988 3505 sayılı yasa, (geçici birinci madde) 

28 Aralık 1988 3512 sayılı yasa, 

15 Aralık 1990 3689 sayılı yasa (geçici birinci madde) 

21 Şubat 1992 3787 sayılı yasa 

5 Eylül 1997 400 sayılı tahsilat genel tebliğ 

22 Temmuz 1998 4369 sayılı yasa 

6 Şubat 2001 414 sayılı tahsilat genel tebliğ 

7 Mart 2002 4746 sayılı yasa ile emlak vergisi ile ilgili af düzenlemesi (emlak vergisi yasasının geçici madde:21) 

                                                             
321 Ersan Öz - Selçuk Buyrukoğlu, Cumhuriyet Tarihinde Vergi Afları: Maddi Ve Manevi Erozyonlar, 
Vergi Sorunları Dergisi, Mayıs 2011, Sayı: 272, s. 4-5. 
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27 Şubat 2003 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu 

13 Kasım 2008 Varlık Barışı Kanunu 

25 Şubat 2011 6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu 
ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

Vergi afları yükümlülüklerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmeyen 

mükellefler için çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Kamu için kısa vadede ek bir 

gelir kaynağı olan vergi afları aynı zamanda yargı organlarında yığılmış ve bu 

organların karar vermesini engelleyen durumları önlemeye yönelik bir takım getirilere 

sahiptir. Kısa dönemde vergi gelirlerinde artış sağlanırken uzun dönemde bir azalma 

meydana gelecek ve yeni af beklentisiyle birlikte gönüllü vergi uyumunda bir azalma 

meydana gelerek vergi bilincinde ve ahlakında erozyon oluşacaktır. Cumhuriyet 

döneminden günümüze 31 adet vergi affının yasalaştığını ve bununda yaklaşık her 3 

yılda bir affa tekabül ettiği düşünülürse özellikle vergi bilinci ve ahlakı kavramını 

yitiren mükelleflerden vergilerini zamanında ödemeleri beklenememektedir. Bu durum 

dürüst mükellefleri vergi kaçırmaya teşvik ederek vergi bilinçlerinin yok olmasına, 

vergisini zamanında ödemeyen ve “nasıl olsa af çıkacak” diyerek bekleyen mükellefler 

için de vergi bilinçlerini tamamen yitirmelerine sebep olabilecektir322. 

3.3.5. Beyan Sisteminin Tam Uygulanmayışı 

Türk vergi sistemi esas itibariyle beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esası ise 

mükelleflerin elde ettiği gelirlerini bizzat kendilerinin idareye bildirmesine dayalı bir 

sistemdir. Bu sistemde vergi matrahı mükellef tarafından saptanıp bildirilmektedir. 

Mükellefin idareye bildirdiği vergi matrahının kanunlara uygunluğu ve doğruluğu Vergi 

Dairesi tarafından kontrol edilmektedir. Vergi Dairelerince yapılan kontroller 

neticesinde mükellefin eksik veya hatalı beyanda bulunduğunun ya da hiç beyanda 

bulunmadığının tespiti hallerinde vergi, vergi idaresince tarh edilmektedir. Verginin 

tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi 

dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağın miktar olarak tespit edilmesi ve verginin 

tahakkuku ise, tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken safhaya getirilmesidir323 

                                                             
322 Öz - Buyrukoğlu, a.g.m., s. 13-14. 
323Gelir İdaresi Başkanlığı, Beyanname Rehberi, İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlarda 
Mükellefin Hakları ve Ödevleri, 2007, s. 3. 
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Ülkemizde toplanan vergi gelirlerinin yaklaşık %30’u dolaysız vergilerden 

oluşmaktadır. Geri kalan vergi gelirleri ise harcama ve işlemler üzerinden alınan dolaylı 

vergilerden oluşmaktadır. Bir ülkede dolaysız vergilerin genel vergi gelirleri içindeki 

payının çok olabilmesi, vergi mükelleflerinin tam ve doğru beyanda bulunmalarına 

bağlıdır. Vergi denetiminin etkin olmadığı ülkelerde, mükellefleri doğru beyanda 

bulunmaya zorlayacak şartlar oluşmadığından, mükellefler gerçek gelirlerini değil 

sadece uygun gördükleri gelirlerini beyan edeceklerdir324. 

Gelişmiş ülkelerde uygulanan beyan esası ülkemizde yeterince 

uygulanmamaktadır. Ülkemizde bu sistemin uygulanamaması nedeniyle vergi 

denetiminde etkinliğin ve verimliliğin olmadığı anlamına gelmektedir. Bu durumda 

mükellefler “Nasıl olsa denetlenmeyiz” düşüncesiyle bildirimlerindeki bilgilerini ya 

eksik vermelerine ya da hiç vermemelerine sebep olmaktadır. Bu durum ülkemizde 

vergi denetiminin ne derece önemli bir şekilde ele alınması gerektiğini ortaya 

koymaktadır325. 

3.3.6. Vergi Bilinci 

Vergi bilincinin oluşturulamamasındaki en önemli husus, toplanan vergilerin 

harcanmasına ilişkin mükelleflerde oluşmuş olumsuz düşüncelerdir. Vergi gelirlerinin 

nereye harcandığının şeffaf bir şekilde internet sitelerinde ilan edilmesi bu olumsuz 

düşüncelerin giderilmesinde çok etkili olacaktır. Vergi gelirlerinin nereye harcandığına 

ilişkin olarak Bütçe Mali ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları bulunmaktadır. 

2011 yılında vergi gelirlerinin nereye harcanacağına ait açıklama yapılmıştır. Vergi 

mükelleflerinin bu konu hakkında fikir sahibi olması vergi ödemeye karşı olan olumsuz 

tutumlarının değişmesine neden olabilir326. 

Vergide başarının sürekli olmasının temel şartlarından en önemlisi vatandaşta 

vergi ödeme bilincinin yerleştirilmesidir. Bilincin yerleşmesi için de vatandaşların 

verginin haklılığına inanmaları gerekmektedir. Devletin vatandaşlarına sunduğu 

güvenlik, adalet, eğitim, sağlık, alt yapı gibi hizmetlerin finansmanı için vergiye ihtiyaç 

duyulduğunun, bunlardan yararlanan herkesin ödeme gücüne göre vergi vermesinin her 

                                                             
324 Yıldırım, a.g.m., s. 9. 
325 Hasan Abdioğlu, Vergi Denetiminde Kırmızı Bayrakların Kullanımı, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 
Sayı:36, Ekim 2007, s. 163.  
326 Yıldırım, a.g.m., s. 8. 
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düzeydeki vatandaşa okul, sanat ve medya aracılığı ile verilmesinin vergi bilincinin 

yerleşmesinde önemli bir adım olduğudur327.  

Vergi bilinci toplumdaki ahlaki ve sosyal değişimlerden etkilenen bir olgudur. 

Toplum bireylerinin devletten memnuniyetsizlikleri, mükelleflerin vergi yükünün adil 

dağıtıldığına inanmaması, vergi gelirlerinin kamu hizmetleri için harcanmaması, vergi 

idaresine ve yargısına güven duyulmaması gibi etkenler vergi bilincinin aşınmasına 

dolayısıyla vergi uyumsuzluğuna neden olacaktır328. 

Ülkemizde çeşitli nedenlerle mükelleflerin vergi ödeme bilinçleri oldukça 

düşüktür. Vergi bilincinin oluşturulması amacına yönelik olarak, vergi mükelleflerine 

güvenilmesinin ve mükelleflerin vergilerini gönüllü olarak ödeyebilmelerini sağlayacak 

tedbirlerin alınması gereklidir329.  

Yapılan bir ankette, mükelleflerin, vergisini eksik beyan etmelerinin temelinde 

yatan temel düşüncenin “ödediği verginin yolsuzluklarla çarçur edildiği ve kendisine 

hizmet olarak dönmediği” şeklinde bir inancın egemen olduğu görülmektedir330. 

Vergi bilincinin düşük düzeyde olması, vergi mevzuatının karışık ve sık sık 

değişmesi, çıkarılan vergi afları ile mükellefin vergi ödememeye yönelmesi, beyan 

esasından uzaklaşılması vergi denetiminin etkinliğini azaltmaktadır331. 

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması ve verginin toplumun tüm 

kesimlerine benimsetilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, popüler sosyal medya 

platformlarından Facebook, Twitter, Google+ ve Youtube’da Gelir İdaresi Başkanlığı 

özel alanları oluşturulmuş ve bu alanlarda yer alacak içeriklere tek bir siteden ulaşımın 

sağlanması amacıyla http://sosyal.gib.gov.tr isimli site açılarak Başkanlık gelişen 

dünyanın ayrılmaz bir parçası haline gelen ve geleceğin iletişim kanalı olarak görülen 

sosyal medyada yer alması sağlanmıştır332. 

                                                             
327 Gökmen - Güleç, a.g.m., s. 41. 
328 İbrahim Kumluca, Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 180, 
Eylül 2003, s. 94-95.  
329 Tosuner - Arıkan, a.g.m., s. 68. 
330 Karyağdı, a.g.e., s. 146. 
331 Organ, a.g.e., s. 187. 
332 Gelir İdaresi Başkanlığı, 2012 Faaliyet Raporu, s. 25. 
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Mükelleflerin, hakları ve yükümlülükleri konusunda doğrudan ve sürekli bir 

şekilde bilgilendirilmesi yoluyla vergi bilincinin oluşturulması çalışmaları yürütülmüş, 

mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirirken doğru bilgiye 

ulaşmalarını sağlamak ve vergi ile ilgili çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla yazılı 

ve görsel yayınlar hazırlanmaktadır. 2012 yılında rehber ve yayınlar hazırlanarak basım 

ve dağıtımı yapılmış, internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yayınlanmıştır. 

Vergi bilincinin çocukluktan itibaren geliştirilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla 

ilköğretim okullarının 3-4-5. sınıf öğrencilerine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi 

Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2007 yılında imzalanan “VerGİBilir” 

Çalışma Protokolü kapsamında hazırlanan eğitim CD’leri ile yapılmıştır. Vergibilir 

Projesi kapsamında hazırlanan ve halen aktif olarak hizmet veren ve çocuklar için vergi 

ile ilgili öğretici, eğlendirici oyunların, hikayelerin ve çeşitli faaliyetlerin bulunduğu 

Vergibilir internet sayfasını (www.vergibilir.gov.tr) 2012 yılında 73.340 kişi ziyaret 

etmiştir.     

3.4. VERGİ DENETİMİ ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ  

Ülkemizdeki vergi denetimindeki etkinliğin ne düzeyde olduğunu belirlemek 

için;  Mükelleflerinin Denetlenme Oranı, Denetlenen Vergi Mükellefi/Denetim 

Elemanları Sayısı Oranı, Vergi Denetiminin Vergi Gelirine Oranı, Tahakkuk Eden 

Toplam Vergi Miktarı/Denetime Tabi Tutulan Miktar Oranı, Vergi Denetimlerinin 

Sonuçlarına ilişkin veriler yardımıyla tablolar halinde açıklanacaktır. Bu verilerin 

sonucu denetimlerin mükellefler üzerinde ne ölçüde etkili olup olmadığını 

göstermektedir. 

3.4.1. Mükelleflerin Denetlenme Oranı 

Ülkemizdeki inceleme sayısının, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi ve 

kurumlar vergisi mükelleflerinin toplamına oranlayarak vergi denetimindeki etkinlik 

belirlenmiştir. Vergi mükelleflerinin denetime tabi tutulması oranı ne kadar yüksek 

olursa denetimde etkinlik o ölçüde yüksektir. Aşağıdaki tabloda 2003-2012 yılları 

itibariyle mükelleflerin denetlenme oranları gösterilmiştir. 
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Tablo 20. Mükelleflerin Denetlenme Oranları (2003-2012) 

 

Yıllar 

 

İnceleme Sayısı (1) Mükellef Sayısı (2) Denetim Oranı (1/2) 

2003 68.251 2.340.742 2,91 

2004 153.881 2.406.661 6,39 

2005 104.578 2.284.665 4,57 

2006 110.442 2.321.700 4,75 

2007 135.847 2.358.935 5,75 

2008 113.073 2.342.544 4,82 

2009 92.752 2.332.546 3.97 

2011 30358 2.360.131 1.29 

2012 59037 2.405.839 2.45 

2003-2012 Denetim Oranı 4.1 

Kaynak: GİB,  2003-2012 Faaliyet Raporları, GİB, 2012 Vergi İstatistikleri’nden derlenmiştir.  

Tablo 20’den anlaşıldığı gibi ülkemizdeki vergi denetim oranları düşüktür ve 

2003-2012 dönemleri arasında ortalama olarak her 100 mükelleften yalnızca 4.1’i 

denetlenmiştir. Bu dönemler incelendiğinde en yüksek denetim oranının 6.39 ile 2004 

yılında olduğu görülmektedir. Ayrıca bu yılda vergi dairesi müdürleri en fazla (98.625) 

incelemeyi gerçekleştirmiştir. Fakat incelenen matrah tutarı ve bulunan matrah farkı 

tutarı olarak en düşük tutarlı inceleme sonuçlarına yine bu grup sahiptir. 

Bu dönemler incelendiğinde ortalamanın üzerinde olan yıllar 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008 iken; 2009, 2011 ve 2012 yılları ise ortalamanın altında kalmıştır. Tablo 

20’de görüldüğü gibi 2003-2012 yılları arasında denetimin etkin olduğu yıl 2004 iken, 

etkinliğin az olduğu yıl ise 2011’dir. Ayrıca tablodan da anlaşıldığı gibi 2004 yılında 

hem inceleme sayısı hem de mükellef sayısı en fazladır ve bunun sonucu olarak denetim 

oranın da en fazla olduğu dolayısıyla tüm yıllar arasında denetimin en etkin olarak 

gerçekleştiği yıl olma özelliğini taşımaktadır. 

3.4.2. Denetlenen Vergi Mükellefi / Denetim Elemanları Sayısı Oranı  

Ülkemizdeki denetime tabi tutulan mükelleflerin toplam sayısı ile denetime 

katılan denetim elemanlarının sayısını bularak, bunların birbirine oranlanması 
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sonucunda da bir denetim elemanına isabet eden mükellef sayısına ulaşılmaktadır ve 

bulunan sayı düşük ise denetimde etkinlik açısından olumlu bir değerlendirme iken, 

bulunan oran yüksek ise denetim etkinliği açısından olumsuz bir durumdur. 

Tablo 21. Denetlenen Vergi Mükellefi / Denetim Elemanları Sayısı Oranı          

(2003-2012) 

Yıllar Denetlenen Mükellef 
Sayısı (1) 

Denetime Katılan Denetim 
Elemanı Sayısı (2) 

 

Bir Denetim Elemanına 
Düşen Mükellef Sayısı (1/2) 

 

2003 2.331.831 4.507 644.1 

2004 2.239.488 4.849 655.0 

2005 3.342.798 3.779 884.5 

2006 3.778.146 3.939 959.1 

2007 4.513.740 6.320 714.1 

2008 4.313.620 48.357 89.2 

2009 3.811.489 47.370 80.46 

2010 3.753.669 45.108 83.22 

2011 3.462.338 45.624 75.89 

2012 4.428.127 47.556 93.11 

2003-2012 yılları ortalaması 427.868 

Kaynak: GİB, 2003-2012 Faaliyet Raporlarından derlenmiştir. 

Tablo 21’den anlaşıldığı gibi bir vergi denetim elemanına düşen vergi mükellefi 

sayısı çok fazladır. Verilen dönemleri incelediğimiz zaman en düşük yılın 2011 yılı 

olduğu ve bu yılda bir vergi denetim elemanına isabet eden mükellef sayısının 75.89 

iken, en yüksek ise 959.1 ile 2006 yılı olmaktadır. Bu da bize verilen dönemler 

içerisinde; denetimde etkinliğin en fazla 2011, etkinliğin en az ise 2006 yılı olduğunu 

göstermektedir. 2003-2012 dönemleri arasındaki bir denetim elemanına isabet eden 

mükellef sayısının ortalamasını aldığımız zaman ortalama 427.868 çıkmaktadır. Bu 

ortalamanın üzerinde gerçekleşen yıllar 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 iken, bu 

ortalamanın altında ise 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012’dir.  

3.4.3. Vergi Denetiminin / Vergi Gelirine Oranı 

Türkiye’de vergi denetlemesi sonucunda tespit edilen matrah farkından 

hesaplanıp tahsil edilen verginin toplam tahsil edilen vergiler içerisindeki payı düşük 

oranlardadır.  
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Tablo 22. Vergi Denetiminin / Vergi Gelirine Oranı (2005-2012) 

Yıllar 
Tahsil Edilen Vergi Gelirleri 

(BİN) (1) 

 

Denetim Sonucu Tespit Edilen 

Matrah Farkı (BİN) (2) 

 

Oran (2/1) 

2005 131.948.778 38.715.354 0.29 

2006 151.271.701 47.419.483 0.31 

2007 171.098.466 30.450.980 0.18 

2008 189.980.827 211.092.889 1.11 

2009 196.313.308 97.972.236 0.50 

2011 284.490.145 755.055.542 2.65 

2012 317.188.768 541.133.281 1.70 

2005-2012 yılları ortalaması 0.96 

Kaynak: GİB, 2003-2012 Faaliyet Raporları’ndan derlenmiştir. 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG1.htm, Genel Bütçe Vergi Gelirleri 

Tahsilatında Gelişmeler (Brüt) (2012). 

Tablo 22’de görüldüğü gibi 2005-2012 tarihleri arasında denetim sonucu tespit 

edilen matrah farkının tahsil edilen vergi gelirlerine oranlanması sonucu değişik oranlar 

ortaya çıkmıştır. Bu oranların ortalaması % 0.96’dır. Bu ortalamayı tablodaki değerler 

ile karşılaştırdığımızda 2005, 2006, 2007 ve 2009 yıllarının bu ortalamanın altında, 

diğer yılların ise bu ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir. Denetim sonucu tespit 

edilen matrahının tahsil edilen vergi gelirlerine oranladığında en yüksek oran % 2.65 ile 

2011 yılı, en düşük oran ise % 0.18 ile 2007 yılı olmuştur. Vergi denetiminde amaç 

mükelleflerin yasalara uygun hareket etmesini sağlamak olup, vergi denetimleri 

sonucunda tespit edilen matrah farkı ve kesilecek vergi cezaları ile sağlanan gelirde 

oldukça önemlidir.  2008 yılındaki artış Gelirler Kontrolörlerinin yaptıkları denetimler 

sonucunda matrah farkının yüksek olmasıyla 2011-2012 yıllarında Vergi Müfettişleri 

tarafından yapılan denetimlerde bilgi teknolojilerinin kullanılması sonucu artış 

görülmektedir.  
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3.4.4. Tahakkuk Eden Toplam Vergi Miktarı / Denetime Tabi Tutulan 

Miktar Oranı 

Bu kapsamda, belirli bir dönemde tahakkuk eden toplam vergi gelirleri toplamı 

içinde ne kadarının vergi denetimine tabi tutulduğunun dikkate alınması suretiyle vergi 

denetiminde etkinliğin ölçülmesi düşünülmüştür. Bu nedenle tahakkuk eden vergi 

gelirlerinin ne kadar yüksek oranda bir kısmı denetime tabi tutulursa, denetimde etkinlik 

o ölçüde sağlandığı söylenebilecektir. 

Tablo 23. Tahakkuk Eden Toplam Vergi Miktarı / Denetime Tabi Tutulan Miktar 

Oranı (2003-2012) 

Yıllar Tahakkuk Eden Vergi Gelirleri (1) 
(TL) 

Denetime Tabi Tutulan Vergi Matrahı 
(2) (TL) 

 

Oran (2/1) 

 

 

2003 96.694.575 25.563.195 %28,05 

2004 118.988.311 22.124.052 %22,63 

2005 142.262.026 32.548.467 %27,76 

2006 164.101.909 46.796.638 %31,13 

2007 187.768.858 63.409.073 %37,40 

2008 211.887.601 78.838.889 %37,21 

2009 224.504.298 125.603.952 %55.95 

2011 332.491.753 16.422.146 %4.94 

2012 336.934.083 4.374.024 %1.3 

2003-2012 yılları ortalaması %27.37 

Kaynak: GİB, 2003-2012 Faaliyet Raporlarından derlenmiştir. 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/GBG1.htm, Genel Bütçe Vergi Gelirleri 

Tahakkukunda Gelişmeler (Brüt) (2012). 

Tablo 23’de görüldüğü gibi 2003-2012 tarihleri arasında incelemeye tabi tutulan 

vergi matrahının tahakkuk eden vergi gelirlerine oranlanması sonucu değişik oranlar 

ortaya çıkmıştır. Bu oranların ortalaması % 27,37’dir. Bu ortalamayı tablodaki değerler 

ile karşılaştırdığımız takdir de 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarının bu 

ortalamanın üzerinde olduğu, diğer yıllar ise bu ortalamanın altında kaldığı 

görülmektedir. İncelemeye tabi tutulan vergi matrahının tahakkuk eden vergi gelirlerine 

oranladığında en yüksek oranın %55.95 ile 2009 yılı iken, en düşük yılın ise % 1,3 ile 
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2012 yılı olmuştur. Tablodan da anlaşıldığı gibi vergilerin çok düşük bir oranı denetime 

tabi tutulmaktadır. Bu yüzden vergi denetimlerinin etkin ve verimli olmadığı 

görülmektedir. 

3.4.5. Bulunan Matrah Farkının / İncelenen Matrah Farkına Oranı 

Burada vergi denetimleri sonucunda denetime tabi tutulan matrah ve bulunan 

matrah farkı dikkate alınmıştır. Matrah farkının incelenen matraha oranlanması 

sonucunda ortaya çıkan oran değerlendirilerek vergi denetiminin etkin olup olmadığı 

yorumlanacaktır. 

Tablo 24. Bulunan Matrah Farkının / İncelenen Matrah Farkına Oranı  
(2003-2012) 

Yıllar İncelenen Matrah (1) (TL) Bulunan Matrah Farkı (2) (TL) 

 

Oran (2/1) 

 

2003 25.563.195.271 18.834.977.142 %73,6 

2004 22.124.052.747 18.712.916.620 %84,5 

2005 32.548.467.217 38.715.354.165 %118,9 

2006 46.796.638.680 47.419.483.413 %101,3 

2007 63.409.073.436 30.450.980.150 %48,0 

2008 78.838.889.618 211.092.889.340 %267.7 

2009 125.603.952.419 97.972.236.206 %78 

2011 16.422.146.359 755.055.542 %4.60 

2012 4.374.024.432 541.132.281 %12.37 

2003-2012 yılları ortalaması %87.66 

Kaynak: GİB, 2003-2012 Faaliyet Raporlarından derlenmiştir. 

Tablo 24 incelediğinde, bulunan matrah farkının incelenen matraha 

oranlandığını ve bu oranın yüksek olduğu yıllarda da vergi denetiminin etkin olduğunu 

ifade edebilir. Tablo 24’de görüldüğü gibi bu oranın en yüksek olduğu yıl % 267,7 ile 

2008 yılıdır. Vergi denetimindeki etkinliğin en az olduğu yıl 4.60 ile 2011 yılıdır. 2003-

2012 dönemlerinin oran ortalaması ise %87.66’dır. Bu ortalamayı göz önüne 

aldığımızda 2005, 2006, 2008 yıllarının bu ortalamayı geçtiğini, diğer yılların ise bu 

ortalamanın altında kaldığı görülmektedir. Ayrıca 2003, 2004, 2007, 2009, 2011 ve 
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2012 yıllarında incelenen vergi matrahlarından daha çok kaçırılan ya da gizlenen vergi 

matrahları (matrah farkı) saptanmıştır. Yani vergi incelemelerinin sonuçlarının 

değerlendirilmesi yolu ile yapılan incelemede, 2003-2012 dönemine ilişkin olarak kayıt 

dışı ekonominin büyüklüğünün % 4,60 ile % 267,7 arasında değiştiği görülmektedir. 

Yüksek oranlarda farkların tespit edilmesi; Türkiye’de vergi kayıplarının yüksek 

olduğunu, denetlenen vergi mükelleflerinin vergi kaybı konusunda doğru seçim 

yapıldığını gösterir.  

Çeşitli yönlerden ele alınan tablolardan elde edilen bulgulara göre ülkemizde 

vergi denetiminin yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Ülkemizde yeterli sayıda 

vergi denetim elemanı bulunmamaktadır ve sayısının az olmasına rağmen bir denetim 

elemanına isabet eden vergi mükellefinin çok yüksek olduğu bu nedenle denetimin 

yetersiz olduğunu ve vergi kayıp ve kaçağının çok yüksek boyutlarda olduğu 

görülmektedir. 

3.5. VERGİ DENETİMİNDE ETKİNLİĞİ ARTTIRICI İŞLEMLER 

Bilgisayarın denetim süreci içerisinde kullanılması, denetimi daha güçlü ve etkin 

kılacaktır. Güçlü bir vergi idaresinin kurulabilmesi ve mükelleflerin bu idarenin 

etkinliğine, güvenilirliğine ve verimliliğine inanması, vergi idaresinin tam olarak 

otomasyona geçmesi ile mümkün olabilecektir333. 

3.5.1. E-Beyanname Uygulaması  

Bir e-devlet uygulaması olan e-beyanname uygulaması ile mükelleflerin 

vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirmede, gelişen bilgi işlem 

teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, 

hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamak, vergi 

beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini 

önlemek, vergi dairesinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve diğer alanlarda mükellefe 

daha iyi hizmet vermesi sağlanmaktadır334.  

                                                             
333 Nazmi Karyağdı, Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi İdaresi, Ankara Sanayi Odası, Yayın No: 51 
Ankara, 2001, s. 101. 
334 Gelir İdaresi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2011 Faaliyet Raporu, Yayın No: 151, 
Nisan 2012, s. 40. 
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Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP), vergi dairesi işlemlerinin tümünün 

bilgisayarlarla yapılarak iş yükünün azaltılması, vergi dairesi çalışmalarında etkinlik ve 

verimliliğin artırılması ve bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar, 

destek ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulması amacıyla 1998 yılında başlanılmış ve 

VEDOP–1 kapsamında İnternet Vergi Dairesi, 01.09.2000’den itibaren kurumlar vergisi 

mükellefleri, 01.09.2001 den itibaren gelir vergisi mükellefleri için hizmet vermiştir. 

2000 yılında 155 vergi dairesi otomasyona geçmiş, 2001 yılında ise banka tahsilatları 

başlamıştır335. 

VEDOP–2 projesi ile de 01.Ekim.2004 tarihi itibari ile e-beyanname 

uygulamasına geçilmiş, VEDOP’un birinci ayağında 22 ildeki 155 vergi dairesi 

otomasyona geçirilmiş ve böylece vergi işlemlerinin %75-80’lik bölümünün elektronik 

ortamda yapılması sağlanmıştır. VEDOP-2 ile birlikte vergi daireleri otomasyona 

geçirilmiş, aynı zamanda vergi kayıp ve kaçağı ile elektronik ortamda mücadelenin 

altyapısı da kurulmuştur. Her ilde en az 1 vergi dairesinin tam otomasyona geçirilmesini 

sağlayan VEDOP-2 ile Türkiye çapındaki 450’ye yakın vergi dairesinin 292’si tam 

otomasyona geçmiş, bu şekilde vergi işlemlerinin %95’i, otomasyonlu vergi daireleri 

kanalıyla yürütülür hale gelmiştir. 

VEDOP-2 ile birlikte, maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri 

ve vergi denetmenlerine de bilgisayar tahsis edilmiş, 2005 yılı itibarıyla tamamlanan 

VEDOP-2 projesi ile elektronik ortamda beyanname alma ve oluşturulan veri ambarında 

mükellefle ilgili bilgileri toplayıp işleme imkanı doğmuştur. 2005 yılından itibaren 

VEDOS (Vergi Denetmenleri Otomasyon Sistemi) programlarını sayesinde 

mükelleflerin her türlü banka işlemleri ve diğer kamu kuruluşları ile olan işlemleri de 

kontrol altına alınmıştır. 

20.Ekim.2008 tarihinde başlanan VEDOP-3 proje çerçevesinde Türkiye’deki 

tüm vergi kayıt ve mükellef bilgileri ikili bir yedekleme sistemi ile olağanüstü 

durumlara, savaş, deprem, sel gibi felaketlere karşı korumaya alınmış, kesintisiz ve 

sürekli hizmet ile vergi dairelerinin 24 saat 365 gün hizmet vermeleri sağlanmıştır. 

VEDOP-3 çerçevesinde, Türkiye genelinde 448 vergi dairesi ile 585 mal müdürlüğü 

                                                             
335  Yıldırım, a.g.m., s. 8. 
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gelir servisi yeniden yapılandırılmış vergi dairesi otomasyon uygulamaları tamamen 

web tabanlı yapıya dönüştürülmüştür336. 

E-Beyanname uygulaması kapsamında, 39 adet beyanname ve bildirim 

elektronik ortamda alınmaktadır. ÖTV 2/A bildirimlerinin 01/07/2012 tarihinden 

itibaren elektronik ortamda alınmasına başlanmış olup, 2012 yılı içinde 1.036.967 adet 

ÖTV2/A beyannamesi ve 468.578 adet ÖTV 2/A bildirimi kabul edilmiştir. Elektronik 

ortamda alınan beyannameler, toplam beyannamelerin tamamına yakınını 

kapsamaktadır337. 

3.5.2. İnternet Vergi Dairesi 

1999 yılında başlatılan internet vergi dairesi (www.gib.gov.tr) uygulamaları, 

Türkiye’de kamu idarelerinin saydamlığı ve e-devlet uygulamaları konusunda atılan ilk 

ve önemli adımlardan birisini oluşturmaktadır. Bu uygulama ile mükelleflerin vergi 

dairesine gitmesini gerektiren işlemlerin internet vergi dairesi aracılığıyla çok daha hızlı 

ve doğru yapılması ve bu suretle hem mükellefler hem de vergi daireleri bakımından 

kaynak tasarrufu sağlanması amaçlanmıştır. Mükellefler, bağlı bulundukları vergi 

dairesinden kullanıcı kodu, şifre ve parola almak suretiyle, internet vergi dairesince 

sunulan hizmetlerden yararlanabilmektedirler. 

Bu kapsamda; 

-Mükellefler “Borcu Yoktur Yazısı” ve “Mükellefiyet Yazısı” için talepte 

bulunabilmekte ve işlemlerin aşamalarını ekrandan izleyebilmektedir. 

-Yeminli Mali Müşavirler sözleşme bilgilerine ait işlemleri yapabilmektedirler. 

-Katma Değer Vergisi iade talebi sisteme girilebilmektedir. 

-Vergi kimlik numarası ve belge türüne göre belge basım bilgileri 

görüntülenmektedir. 

-Mükellefe ait motorlu taşıtların plaka listesi, bunların vergi ve trafik para 

cezalarının görüntülenmesi ve motorlu taşıtlar ile trafik para cezalarının kredi kartı ile 

ödenmesi sağlanabilmektedir.  

                                                             
336 GİB, 2010 Faaliyet Raporu, s. 8. 
337 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 77-78. 
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-Hesaplamalar bölümü ile gecikme zammı ve faizi, gelir vergisi ve gayrimenkul 

sermaye iradı ile ilgili hesaplamaları yapılabilmektedir.  

-Mobil imza ile de giriş yapılarak, elektronik ortamda kimlik doğrulanmakta ve 

işlemler daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.  

-Mükellefler tarafından yetki verilen gerçek/tüzel kişiler, yetki veren adına ve 

yetki çerçevesinde işlem yapabilmektedir. 

-Uygulama aracılığı ile mükelleflere vergi kimlik numarası esas alınarak özel 

mesajlar gönderilebilmektedir. 

-Noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tasdik edilen belgeler ile 

defterlere ilişkin bildirimleri elektronik ortamda gönderebilmektedirler.  

-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler aracılık yaptığı mükelleflerin beyanname 

ve bildirimlerini gönderebilmelerine ilişkin aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin 

girişini yapmaktadırlar. 

-6111 sayılı Kanun ile yeniden yapılandırılmış borçların ödeme işlemleri 

yapabilmektedir. 

-Mükelleflerin re’sen terk olup olmadığı internet vergi dairesi aracılığıyla 

sorgulanabilmektedir. 

-Gümrük çıkış ve giriş beyanname bilgileri sorgulanabilmektedir,  

-Mükellefler bandrol bildirimlerini sistem aracılığı ile verebilmektedirler.  

-Mükellefler vergi levhalarını elektronik ortamda alabilmektedirler ve bununla 

ilgili sorgulama yapabilmektedirler. 

-2A numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannameleri (ÖTV) elektronik ortamda 

alınmaktadır. 

-3 Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında Özel Tüketim 

Vergisi Bildirimleri Ocak 2003 tarihinden itibaren; (Ek 6,7,8,9,10) internet vergi 

dairesinden verilebilmektedir. 

Ayrıca, ödeme kaydedici cihazların satış işlemlerinin İnternet Vergi Dairesinden 

elektronik ortamda yürütülmesine, tasfiye halinde verilen beyannamelerin e-beyanname 

sisteminden alınabilmesine ve aynı vergi dairesi çalışma alanında bulunan şubelere ait 
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muhtasar beyannamelerinin e-beyanname sisteminden alınabilmesine ilişkin çalışmalara 

devam edilmektedir338. 

3.5.3. E-Fatura Uygulaması 

  E-Fatura Uygulaması yazılımında iyileştirilmeler yapılmış; e-Fatura Portalı 

üzerinden çok sayıda fatura gönderebilmeye imkan veren fatura yükleme modülü, 

tevkifatlı fatura, özel matrah şekline tabi fatura düzenleme gibi yeni fonksiyonlar 

eklenmiştir339. 2012 yılı sonu itibariyle e-fatura uygulamasını kullanmak amacıyla 

gönüllü biçimde başvuru yapan mükellef sayısı 577 adettir. Elektronik Mali Mühür 

Sertifikası ürettirerek hesabını aktive eden mükellef sayısı 432 adettir. 2750 kamu 

kullanıcısı uygulamayı portal düzeyinde kullanmakta, 43 firma ve 1 kamu kurumu 

uygulamayı entegrasyon yöntemiyle kullanmaktadır340. 

3.5.4. Bankalarda Vergi Tahsilâtı 

  Cari dönem vergi alacaklarının süratle tahsili ve vergi daireleri iş yükünün 

azaltılması, zaman tasarrufu sağlanarak tahsilat işlemlerinin elektronik ortamda 

yapılarak mükellef hesaplarına hatasız olarak işlenmesi sağlanmaktadır341. 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 41. maddesine istinaden 25 

banka ve PTT ile yapılan protokol sonucu, Gelir İdaresi Başkalığınca hazırlanan ve 

bankalara gönderilen Tasarım Dosyaları esaslarına göre geliştirilen ve uygulama öncesi 

ayrıntılı olarak test edilen programlar kullanılarak bankalarda; şube ortamında, internet 

bankacılığı, talimatlı olarak merkezi tahsilat yöntemi (telefon, SMS, çağrı merkezi, 

yazılı talep), ATM Asynchronous Transfer Mode (Otomatik Para Çekme Makineleri), 

şubeden yada internetten Kredi Kartı ile vergi tahsilatı yapılmaktadır. Bankaların 

tahsilatlarının ayrıntılı olarak yer aldığı günlük EBTİS (Elektronik Banka Tahsilatları 

İşleme Servisi) dosya transferi uygulamasına, tahsilatların mükellef hesaplarına doğru 

işlendiğinin kontrol edilmesi amacıyla devam edilmektedir. Dosya vergi dairelerinde 

özel programlar aracılığı ile işlenir. Geçici mutabakat ve kesin mutabakatla tespit 

edilemeyen tahsilat hatalarının belirlenmesinde etkili bir yöntem olarak 

                                                             
338 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 23-24. 
339 GİB, 2011 Faaliyet Raporu, s. 40. 
340 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 78-79. 
341 GİB, 2011 Faaliyet Raporu, s. 41. 



152 
 

kullanılmaktadır. Bu işlemle daha önce gönderilen tahsilatların oto kontrolü 

sağlanmaktadır342 

3.5.5. Kredi Kartı İle Elektronik Ortamda Tahsilât 

  Motorlu Taşıtlar Vergisi, Trafik İdari Para Cezası, Geçiş Ücreti İdari Para Cezası 

ve Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası tahsilatı için Gelir İdaresi Başkanlığı 

internet sayfası üzerinden Sanal POS ile 2012 yılı içinde 6.493.676 adet tahsilat işlemi 

gerçekleşmiştir. 6111 Sayılı Kanun kapsamında internet sayfası üzerinden Sanal POS 

ile 2012 yılı içinde 955.994 adet tahsilat işlemi gerçekleşmiştir343. 

3.5.6. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) 

2008 yılında pilot proje olarak hizmete alınan EFKS kapsamında altı mükellefle 

protokol imzalanarak faturalarını elektronik ortamda düzenleme, faturalara ait belirli 

bilgilerin Başkanlık sistemine aktarılması koşulu ile ikinci nüsha faturaların elektronik 

ortamda saklama ve protokolde belirlenen şartları sağlayan 5 firmaya ise birinci nüsha 

faturalarını e-imzalı olarak alıcısına iletme imkanı verilmiştir344. 2012 yılı sonu 

itibariyle EFKS izni verilen mükellefler tarafından düzenlenen 2.298.480.070 adet 

faturanın ikinci nüshası dijital ortamda arşivlenmiştir. Ayrıca EFKS’nin e-arşiv 

uygulamasına dönüştürülmesi çalışmaları devam etmektedir345. 

3.5.7. Vergi Dairesi Uygulama Yazılımları (E-VDO) 

Vergi dairesi işlemlerinin tümünün bilgisayarlarla yapılarak iş yükünün 

azaltılması, vergi dairesi çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılması ve bilgisayar 

ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar destek ve yönetim bilgi sisteminin 

oluşturulması hedeflenmiş, 1997 yılında hazırlanmış, 2004 yılında mevcut otomasyon 

uygulamaları merkezi bir yapıda (e-VDO) tekrar hazırlanarak, 2005-2009 yılları 

arasında otomasyon kapsamında olmayan vergi daireleri ile mal müdürlükleri gelir 

birimlerinin e-VDO ile otomasyona geçirilmesi, e-VDO uygulamaları ile çalışan vergi 

dairelerinin ise otomasyon sistem değişikliği gerçekleştirilmiştir. 448 vergi dairesi (e-

VDO), Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (e-VDO),  584 malmüdürlüğü (e-

VDO)  otomasyon kapsamındadır. Vergi mevzuatı değişiklikleri ve yenilikleri 

                                                             
342 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 80-81. 
343 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 78. 
344 GİB, 2011 Faaliyet Raporu, s. 40. 
345 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 79. 
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doğrultusunda vergi dairesi uygulama yazılımlarının geliştirilip, 6111 sayılı Kanun 

kapsamında yeni yazılımlar hazırlanmış ve bazı yazılımlarda düzenlemeler 

yapılmıştır346. 

3.5.8. Vergi İletişim Merkezi (VİMER / 444 0 189) 

2007 yılında Vergi İletişim Merkezi (VİMER), mükelleflerin vergi ile ilgili 

konularda güncel, doğru ve hızlı bilgiye telefon aracılığıyla ulaşmalarını sağlamak 

amaçlanmıştır. 2008 yılından itibaren VİMER yurtdışı dahil olmak üzere tüm Türkiye’ 

den gelen danışmanlık soruları konusunda hizmet vermektedir. Mükellefe anlık olarak 

verilen cevapların 2012 yıl ortalaması % 98,38’dir. VİMER tarafından cevaplanan çağrı 

sayısı zamanla artmakta olup, 5 Kasım 2012 tarihinde 1,5 milyonuncu çağrıya 

ulaşmıştır. Haziran 2011 tarihinden itibaren mükelleflerin takibe alınan soruları için 

“Mükellefi Geri Arama” uygulaması başlatılmıştır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 

takibe alınan sorular için cevap oluşturulmuş ve mükelleflerin % 93,95’i aynı gün 

içerisinde Vergi İletişim Merkezi‘nce aranarak oluşturulan cevaplar iletilmiştir347. 

3.5.9. Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi (KMBS) (1189) 

Açıklanan bilgilerin kullanıcılara otomatik olarak kısa mesaj bildirimi iletilmesi 

ve/veya sistem kullanıcılarının sorgulama yaparak cevap alması şeklinde sunulmaktadır. 

Bu sistem ile Haber Bildirim Aboneliği, Motorlu Taşıt Vergisi Miktarı Hesaplama, 

Motorlu Taşıt Vergisi Borç Sorgulama, Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama hizmetleri 

de sunulmaktadır. Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi abone sayısı 31 Aralık 2012 

itibariyle 1.688 ve toplam sorgulama sayısı 11.063 olarak gerçekleşmiştir348. 

3.5.10. Vergi Dairesi Başkanlığı / Defterdarlık Gelir Müdürlüğü 

Otomasyonu 

Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık Otomasyon Projesi (DEFGEL) Uygulama 

Yazılımları ile vergi dairesi başkanlığı ve defterdarlık işlemlerinin bilgisayarlarla 

yapılarak iş yükünün azaltılması hedeflenmektedir. 30 Vergi Dairesi Başkanlığı ile 52 

Defterdarlık Gelir Müdürlüğünün evrak, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, anlaşmalı 

matbaaların takibi, yaygın ve yoğun denetim tutanak işlemleri gibi uygulamaları 

                                                             
346 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 96. 
347 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 88. 
348 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 90. 
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otomasyon kapsamına alınmıştır. Vergi mevzuatı ve uygulamada yapılan değişiklikler 

doğrultusunda projenin geliştirilmesine devam edilmektedir349. 

3.5.11. Vergi Dairesi Müdürleri Vergi İnceleme Otomasyon Sistemi 

Vergi Dairesi Müdürlerince gerçekleştirilecek vergi incelemelerine ilişkin iş ve 

işlemlerin takibi ve sonuçlarına ilişkin istatistiksel verilerin anlık görülebilmesi 

amacıyla bir uygulama yazılımı geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir350. 

3.5.12. Vergisel Uyum Analiz Modeli ve Mükellef Değerlendirme Sistemi  

  Bilgisayar teknolojileri kullanılarak, ülkedeki tüm mükelleflerin davranış 

eğilimlerinden hareketle vergi kanunlarına karşı uyum ve uyumsuzlukları 

değerlendirebilen bir sistemin geliştirilmesi planlanmaktadır. Model ile bankaların 

müşterilerinin kredi taleplerini değerlendirmekte kullandıkları uyum kredilerine benzer 

şekilde mükelleflerin sicil kayıtları, beyanname, ödeme ve beyan analizi gibi vergisel 

yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getirip getirmedikleri analiz edilmek sureti 

ile uyum bozukluklarını anlık olarak ölçen bir sistem tasarlanmaktadır.  

  Vergisel uyum analiz modeli ve mükellef değerlendirme sistemi ile uyumlu-

uyumsuz mükellef profilleri ortaya çıkartılarak vergi daireleri tarafından gerçekleştirilen 

mükellefin birçok işleminde (iade, tecil, haciz gibi) yönlendirilmesi sağlanacaktır. 

Sistemin, vergi mevzuatı çerçevesinde matematiksel ve istatistiksel yöntemlerle 

oluşturulan uyum kriterlerini kullanarak, mükelleflerin uyum seviyesini ölçen, ölçüm 

sonuçlarını görselleştiren ve tüm sonuçları uygulama birimlerine raporlayan bir yapıda 

çalışması tasarlanmaktadır351. 

3.5.13. Veri Ambarı Projesi (VERİA) 

Veri ambarı projesi kapsamında, beyan dışı kalmış vergisel olayların tespiti, 

mükellef beyanlarının doğruluğunun kontrolü ve denetim birimlerine bilgi desteği 

sağlamak amacıyla bilgi kaynaklarının araştırılması, tespit edilen bilgi kaynaklarından 

veri toplanabilmesi için faaliyetlerin yürütülmesi, bilgilerin toplanması ve analizi, vergi 

yönetimine karar desteği ile yapılan vergi incelemelerinde yararlanılmak üzere, iç ve dış 

kaynaklardan alınan bilgilerin, veri ambarına aktarılarak değerlendirilmesi, alınan 

                                                             
349 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 95. 
350 GİB, 2011 Faaliyet Raporu, s. 49. 
351 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 101. 
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çıktıların incelenmek üzere denetim birimlerine gönderilmesi ve veri ambarındaki 

bilgilerin tüm denetim birimlerinin kullanımına sunulması için veri ambarı (VERİA) 

oluşturularak bilgilerin değerlendirilmesi ve denetim birimlerinin kullanımına 

sunulması çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır352. 

3.5.14. Merkezi Risk Analizi Ve Katmanlaştırma Projesi (MERAK) 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin iç ve dış kaynak verileri kullanılarak, 

oluşturulmakta olan bir yazılım aracılığı ile riskli olanların bütünüyle istatistiki 

yöntemlere dayalı olarak tespit edilmesine yönelik bir projedir353. Etkinliğinin ve 

mükelleflerin vergiye uyumunun artırılması ile incelenecek mükelleflerin nesnel risk 

analizlerine dayalı olarak seçilmesi ve mükelleflerin bölgeler ve/veya sektörler itibariyle 

kapsamlara ayrılması ve bu sayede mükellefleri belirlenen veriler çerçevesinde 

büyüklüklerine göre katmanlaştırıp bu katmanlara göre risk analizine tabi tutulması 

amacıyla Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaştırma Modeli (MERAK) geliştirilmiştir. 

2009 yılı verileri için modele bilanço esasına göre defter tutan ve tüm mükellefler 

tarafından gerçekleştirilen mal teslimi ve hizmet ifalarının %90’ını oluşturan gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerinden toplam 859.993 adet mükellef dâhil edilmiştir. 

İncelenecek mükelleflerin seçiminde öncelikli olarak riski yüksek olan 

mükelleflerin belirlenmesini amaçlayan bu modelde, mükelleflere ait veri ambarındaki 

veriler istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle değerlendirilmektedir. Model öncelikli 

olarak mükellefleri, sektörel ve/veya bölgesel bazda gruplara ayırmaktadır. Sektör 

ve/veya bölgeler itibariyle gruplara ayrılan mükelleflerin bilanço, gelir tablosu, 

beyanname ve e-VDO verileri ile üçüncü taraf bilgileri baz alınarak büyüklükleri 

belirlenmekte ve belirlenen bu büyüklüklere göre katmanlara ayrılmaktadır. Böylece, 

ilgili sektör ve/veya bölgesel kombinasyonda mükellefler en büyük/büyük/orta/küçük 

katmanlarına göre, her biri kendi sınıfında analize tabi tutulmakta ve bütünüyle 

matematiksel ve istatistiki yöntemler ve hesaplamalarla her mükellefe bir risk puanı 

atanmaktadır. 

Modelin riskli olarak belirlediği mükelleflerin test edilmesi amacı ile 60 adet 

mükellef gelirler kontrolörlerine, 347 adet mükellef ise vergi denetmenlerine 

                                                             
352 GİB, 2011 Faaliyet Raporu, s. 50. 
353 GİB, 2009 Faaliyet Raporu, s. 14. 
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gönderilmiş, mükelleflerden denetim planlarına göre en riskli 40 adet en büyük 

mükellef gelirler kontrolörleri tarafından, orta 145 adet mükellef ise vergi denetmenleri 

tarafından incelenmek üzere seçilmiştir354. 

3.5.15. Takdir Komisyonu Otomasyonu Projesi (TAKKOM) 

Takdir komisyonu iş ve işlemlerinde uygulama standardını, iş gücü tasarrufunu, 

takdir komisyonu kararlarının verilmesi sürecinde komisyonlara mesnet teşkil edecek 

bilgilerin verilmesini, iş ve işlem süreçlerinin izlenmesini, istatistikler üretilmesini, 

Geçici ve Daimi takdir komisyonu ile komisyona bağlı vergi daireleri takdire sevk 

işlemlerinin entegre bir yapıda otomasyon ortamında yapılmasını sağlamak amacıyla 

TAKKOM projesi hazırlamıştır. 62 daimi takdir komisyonu ile komisyona bağlı 153 

vergi dairesi/malmüdürlüğü ve vergi dairesi/malmüdürlüğü bünyesinde kurulan 873 

geçici takdir komisyonu otomasyon kapsamındadır355. 

3.5.16. E-Haciz Projesi 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 79. 

maddesine istinaden vergi dairelerince düzenlenen haciz bildirilerinin, alacaklı vergi 

daireleri adına e-Haciz uygulamasına katılan bankalara elektronik ortamda tebliğ 

edilmesi ve bu tebligatlara elektronik ortamda bankalar tarafından cevap verilmesi, 

haczedilen menkul mallar ile her türlü alacak ve hakların paraya çevrilmesi ve vergi 

dairesi hesaplarına aktarılmasıdır.  

Emniyet Genel Müdürlüğü Araç Haciz Projesi; Emniyet Genel Müdürlüğü  ve 

Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan 06/07/2012 tarihli protokol kapsamında 

GİB birimleri tarafından araç tescil kayıtlarına elektronik ortamda “Takyidat Şerhi” 

eklenilmesi, kaldırılması veya muvafakat verilmesine yönelik programların 

hazırlanması amacıyla analiz, tasarım, yazılım ve test çalışmaları yapılmıştır356. 

3.5.17.  Cari Hesap Projesi  

İade işlemlerinde standartların belirlenerek, bürokratik işlem ve süreçlerin 

azaltılması ve bu sayede vergi dairelerinin iş yükünün hafifletilmesi, vadesi geçmiş 

borçların bankalar tarafından doğru olarak tahsil edilmesine imkan sağlanması, Vergi 

Dairesi kayıtlarında yer alan tahakkuk ve tahsilata yönelik bilgilerin mükellef bazında 
                                                             
354 GİB, 2010 Faaliyet Raporu, s. 10. 
355 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 95 
356 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 98. 
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tek bir hesapta izlenmesine imkan sağlayan Cari Hesap projesi çalışmaları 

tamamlanmış, 2012 yılında uygulamaya konulmuştur357. 

3.5.18. Elektronik Defter Projesi 

Vergi Usul Kanunu Mükerrer 242. maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği 

yetkiye istinaden e-Defter Uygulamasının hayata geçirilmesi için defterlerin veri 

standardı ve veri formatının tanımlanması ve defterlerin elektronik ortamda tutulması, 

arşivlenmesi ve onaylanmasına ilişkin teknik ve hukuki altyapının hazırlanması 

çalışmaları sürdürülmüştür. Bu kapsamda; 

-E-Defter uygulamasına yönelik yazılım geliştiriciler tarafından 6 adet uyumlu 

ticari test aşamalarından geçmiş ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 

yayımlanmıştır. 

-E-Defter uygulamasında kullanılmak üzere mükellefler tarafından in-house 

geliştirilen 7 yazılıma yazılım uyumluluk onayı ve e-defter izni verilmiştir. Halen, 8’i 

ticari olan 9 adet yazılım test aşamasındadır. 

-E-Defter uygulaması kullanmak amacıyla gönüllü biçimde başvuru yapan 

mükellef sayısı 40 adettir. e-defter izni verilen mükellef sayısı 28 adettir. 

-Mükelleflerin e-defter uygulamasına yönelik öngörülen yazılımların uyumluluk 

onayları ile ilgili test süreci ve test planının duyurulması amacıyla 24/02/2012 tarihinde 

www.efatura.gov.tr internet adresinde e-defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu 

yayımlanmıştır358. 

3.5.19. SESAM Projesi 

  SESAM, çeşitli muhasebe programları ile elektronik ortamda tutulan muhasebe 

kayıtlarının, kendi içinde ve dış kaynak verileriyle karşılaştırılmalı yöntemlerle analiz 

edilerek hızlı, etkin ve verimli denetim yapılmasına imkan sağlayan bir programdır. 

Pilot bölge seçilen İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da vergi denetmenlerine (Vergi 

Müfettişleri) SESAM Denetim Programı kullanım eğitimi verilmiştir359. 

  

                                                             
357 GİB, 2011 Faaliyet Raporu, s. 50. 
358 GİB, 2012 Faaliyet Raporu, s. 98. 
359 GİB, 2011 Faaliyet Raporu, s. 51. 
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3.5.20. Sahte Belge Risk Analiz Projesi 

  Aylık dönemler itibariyle faal mükelleflerin, vergisel anlamda taşıdıkları riski 

matematiksel olarak ortaya koyan ve detaylı risk analizlerine imkân sağlayan bir 

bilgisayar yazılımıdır. Program, risk kriterleri adı verilen kuralları ihlal eden 

mükellefleri, belirli bir formülasyon ile puanlamakta ve alınan puanları toplayarak her 

mükellefin toplam risk puanını hesaplamaktadır. Program ile mükellef bazlı risk analizi 

yapılabildiği gibi ülke geneli, bölge, il, ilçe, vergi dairesi, sektör, bilanço aktif 

büyüklüğü, matrah büyüklüğü, alım-satım tutarı büyüklüğü ve benzeri büyüklükler veya 

tüm bu verilerin karışımı şeklinde analizler de yapılabilmektedir.  

  Program, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükellefleri ortaya 

çıkarmakta ve bu anlamda hem KDVİRA sistemini hem de sahte belge düzenleme 

incelemelerini beslemektedir. Bu açıdan programın en önemli özelliği halen faal olan 

(cari) sahte belge düzenleyicilerini yakalayabilmesi ve bu konuda caydırıcılığı en üst 

düzeye çıkartabilmesidir. Sahte belge risk analiz programı ile Vergi Denetmenleri 

Otomasyon Sistemi (VEDOS) arasında kurulan entegrasyon sayesinde, riskli bulunan 

mükellefler doğrudan taşrada görevli inceleme elemanlarına aktarılabilmekte ve bu 

yolla iş akışında yaşanan bürokratik gecikmeler en aza indirilmekte ve incelemelerin 

sonuçlandırılması hızlandırılmaktadır360 Otomasyona geçilmesi sürecinde bugün 

gelinen nokta çok ümit verici bir seviyededir361. 

3.6. VERGİ DENETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRACAK ÖNERİLER 

Vergi denetiminde etkinliğin sağlanması ve verimli bir vergi denetimi sisteminin 

uygulanması için öncelikle vergi denetimindeki sorunların tespit edilmesi ve giderilmesi 

gerekir. 

3.6.1. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele 

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi tabanının genişletilmesi, defter tutma 

ve işlemlerin kayıt altına alınması, belge düzeni ve ibraz gibi yükümlülüklerin tam 

olarak yerine getirilmesi ve böylelikle kayıt dışı işlemlerin kavranarak vergi kayıp ve 

kaçağının önlenmesidir. 

                                                             
360 GİB, 2010 Faaliyet Raporu, s. 49. 
361 Yıldırım, a.g.m., s. 8. 
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Oluşturulan Risk Analiz Sistemi yoluyla gerçekleştireceği verimli ve etkin vergi 

denetimleri ile kayıt dışı kalan işlemleri belirleyerek vergilendirilmelerini sağlamaya 

yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

İhbarların değerlendirilmesine ilişkin olarak “İhbar ve İnceleme Taleplerini 

Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge” ile tesis edilen yeni 

uygulama sayesinde kayıt dışı kaldığı iddia edilen iş ve işlemler daha hızlı ve etkin 

yerine getirilecektir. 

Vergi Müfettişlerinin sayısı artırılarak denetim kapasitesi güçlendirilirken, 

elektronik denetime de ağırlık verilerek daha fazla mükellef ve konu hakkında inceleme 

yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgiler değerlendirilerek, resmi 

kayıtlara girmekle birlikte vergilendirilmemiş ya da eksik vergilendirilmiş kazanç ve 

işlemlerin vergilendirilmesi sağlanacaktır. 

Vergi Müfettişlerince yapılan inceleme, araştırma, denetim ve soruşturmalarda 

kayıt dışı iş ve işlemlerin tespiti halinde, mevzuat gereğince ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarına da bilgi verilecektir362. 

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem planı kapsamında POS (Point 

Of Sale) cihazı ile yazar kasalar birleşerek 1 Temmuz 2013'ten itibaren kullanılmaya 

başlanmıştır. Yeni cihazın ekonomiye büyük katkı sağlayarak, "Her alışverişin fişi 

istisnasız olarak kesileceğinden devlete 5 ila 10 milyar lira arası vergi geliri 

sağlanacağı” beklenmektedir. Cihazların birleştirilmesi sürecinin 2008 yılında Kayıt 

Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem planı ile duyurulduğu, sürecin 31 Aralık 

2012 tarihinde tamamlanmasının ve uygulamaya geçilmesinin kararlaştırıldığını ancak 

daha sonra sektör bileşenlerinin de talepleriyle uygulamaya geçişin 1 Temmuz 2013 

tarihine uzatıldığı açıklanmıştır. Sistem ilk önce yol kenarı otopark hizmeti veren 

şirketler ve faaliyetlerinde mobil POS cihazı kullanan restoranlar, ev ve iş yerlerine 

sipariş götüren işletmeler için 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme 

kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirdiği, bunun dışındaki işletmeler ise mevcut 

yazar kasa cihazlarını 2015 yılı sonuna kadar kullanabilecekler. 1 Ocak 2014 tarihinden 

                                                             
362 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 33-34. 
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itibaren mali hafızaları dolan cihazlar için hiçbir işletmeye yeni mali hafıza 

takılmayacak ve yeni nesil yazar kasalar ile değiştirileceği belirtilmiştir363. 

3.6.2. Yolsuzlukla Mücadele 

Rekabeti engelleyerek ekonomik büyümeyi yavaşlatan, vergi gelirlerini azaltan, 

gelir dağılımını bozarak yoksulluğu artıran, kamu kaynaklarının israf edilmesine yol 

açan, kamu kurumlarına, yöneticilerine ve adalet sistemine duyulan güveni zedeleyen ve 

toplumda ahlakî bozulmaya neden olan yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele 

edilmektedir. 

22/02/2010 tarih ve 27501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2010/56 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla 

Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı” kapsamında sorumlu veya ilgili olduğu 

tedbirlere ilişkin çalışmalara da katkı vermektedir364. 

3.6.3. Çalışmalarda Uzmanlaşma ve İşbölümü 

Uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli 

Mükellefler Grup Başkanlıkları, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları, 

Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlıkları ile Örtülü Sermaye, 

Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıkları kurulmuş ve yetki 

alanları belirlenmiştir. 

Organize vergi kaçakçılığı ile mücadele konusunda önleme, tespit, araştırma ve 

inceleme yöntem ve teknikleri geliştirme konusunda çalışmalar yürütmek, organize 

vergi kaçakçılığı ile ilgili inceleme yapmak veya koordinasyonu sağlamak görevi 

Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlıkları; örtülü sermaye, transfer 

fiyatlandırması ve yurtdışı kazançlara yönelik vergi incelemeleri ise bu konularda 

uzmanlaşmış Vergi Müfettişlerinden oluşan Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması 

ve Yurt Dışı Kazançlar Grup Başkanlıkları aracılığıyla yürütülmektedir365. 

 

 
                                                             
363Hürriyet Ekonomi, POS ile yazar kasa birleşecek devletin kasasına 10 milyar lira girecek, Yayın 
Tarihi: 29.Haziran.2013, www.hurriyet.com.tr/ekonomi/23598441.asp, Erişim Tarihi: 10.07.2013. 
364 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 34. 
365 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 35. 
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3.6.4. Performans Değerlendirme Sisteminin Uygulanması 

30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı 3’üncü Mükerrer Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği” 

ile Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve 

mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için Performans Değerlendirme Sistemi 

oluşturulmuştur. Performans Değerlendirme Sistemi, Vergi Müfettişlerinin; görev 

yaptıkları süre içindeki sınavlarda elde ettikleri başarı derecesini, iş performanslarına 

ilişkin Grup Başkanlarının değerlendirmelerini, düzenledikleri vergi inceleme raporları 

hakkında rapor değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirmeleri, 

düzenledikleri diğer inceleme, araştırma, görüş, denetim ve soruşturma raporları 

hakkında yapılan değerlendirmeleri, lisansüstü eğitim düzeyleri ile benzeri kriterleri 

esas almaktadır. Performans değerlendirme sonuçlarına göre başarılı sayılabilmek için, 

genel performans değerlendirme puanlarının 100 tam puan üzerinden en az 70 puan 

olması gerekmektedir. Performans Değerlendirme Sistemi ile Vergi Müfettişlerinin 

çalışmalarında başarı ve yüksek performans teşvik edilmektedir. Vergi Müfettişlerinin 

mesleki yetkinlikleri ve iş verimliliklerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır366. 

3.6.5.  Standartlara Dayalı Vergi Denetimi 

Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve 

teknikler geliştirilerek inceleme ve denetim rehberleri hazırlanmakta, Vergi 

Müfettişlerinin uyacakları etik kurallar belirlenmektedir. Böylece etkin, verimli, 

standart ve kaliteli vergi denetimi yapılması amaçlanmaktadır367. 

3.6.6. İhbar ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi 

Denetim gücünün etkin kullanılması, idari makamların gereksiz yere meşgul 

edilmesinin önlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Vergi Denetleme 

Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan 13/01/2012 tarihli “İhbar ve İnceleme Taleplerini 

Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge” uyarınca, Küçük ve 

Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları ile Büyük Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlıkları bünyesinde İhbarları ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme 

Komisyonları kurulmuştur. 
                                                             
366 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 36. 
367 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 36. 
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İhbar ve şikayetler ile inceleme taleplerinin değerlendirilmesi Yönerge’de 

belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak yerine getirilmektedir. Böylece, Vergi 

Müfettişlerinin asılsız ihbar ve şikayetlerle gereksiz yere meşgul edilmeleri önlenirken, 

yapılması gereken incelemelere ilişkin talepler süratle ilgili birime yönlendirilmiş 

olacaktır. 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde, gelen ihbar ve inceleme 

taleplerinin mahiyetini değerlendirmek üzere 3 adet Büyük Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlıklarında, 37 adet Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında 

olmak üzere toplam 40 adet İhbar ve İnceleme Talepleri Değerlendirme Komisyonu 

oluşturulmuştur. 2012 yılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bağlı Grup Başkanlıkları 

İhbar ve İnceleme Talepleri Değerlendirme Komisyonlarına gelen evrak sayıları ve bu 

evraklara yapılan işlemlere ilişkin bilgileri gösteren tablo aşağıdadır368. 

Grafik 4. İhbar ve İnceleme Talepleri Değerlendirme Komisyonu’na Gelen ve 

İşlem Yapılan Evrak Sayıları 

 

Kaynak: Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 60. 

İhbar ve İnceleme Talepleri Değerlendirme Komisyonu’na gelen ve işlem 

yapılan evrak sayıları incelendiğinde gelen evrak sayısının 237.084, işlem yapılan evrak 

sayısının 213.730 olduğu, değerlendirmesi devam eden evrak sayısı 23.354’dür.   

 

 

 
                                                             
368 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 60. 
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Tablo 25. 2009-2012 Yılları İhbar Süreci 

Yıllar Gelen Çağrı Sayısı İhbar Sayısı 
İhbar İkramiyesi 

Ödeneği TL 

Ödeme Yapılan 

Kişi Sayısı 

2009 198.427 1.135 782.715 127 

2010 254.312 48.724 1.938.992 146 

2011 481.419 22.548 Veri Bulunmamaktadır 

2012 446.460 23.396 3.082.853 196 

Kaynak: GİB, 2009-2012 Faaliyet Raporlarından derlenmiştir.  

Gelen çağrı sayısının yıllar itibariyle 2 kat artış gösterdiği, ihbar sayısının ise 

2010 yılında 48.000 iken diğer yıllarda yarı yarıya düştüğü, ihbar ikramiyesi 

ödeneğinin, 3-3.5 kat arttığı, ödeme yapılan kişi sayısının 100-200 arasında değiştiği 

görülmektedir. İhbar sayılarının artması için kişilerin bilgilendirme düzeylerinin 

arttırılması sağlanabilir.  

3.6.7. Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Kurulması 

 Vergi inceleme raporlarının işleme konulmadan önce yetkili komisyonlar 

marifetiyle değerlendirilmesi suretiyle raporların vergi mevzuatına uygunluğunun 

sağlanması amacıyla Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlıkları bünyesinde Rapor 

Değerlendirme Komisyonları kurulmuştur. Ayrıca, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

bünyesinde Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur369. 

3.6.8.  Elektronik Teftiş Uygulamaları 

Gerek tüm kamuda, gerekse de Maliye Bakanlığı’nda iş ve işlemlerin bilişim 

teknolojileri (VEDOP, Say2000i, MEOP gibi) kullanılarak gerçekleştirilmeye 

başlanması ve bu sürecin yaygınlaşması, bu iş ve işlemlerin teftiş yöntemlerinde de 

değişime gitmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Otomasyona dayalı sistemlerin bilişim teknolojileri kullanılarak teftiş edilmesi 

ve teftişe ilişkin yeni yöntemlerin geliştirilmesi, bilişim teknolojilerinin yoğun 

kullanımının getirdiği yeni risk alanlarının tespit edilmesi ve çözüm önerileri 

geliştirilmesi hususları da dikkate alınarak “e-teftiş” çalışmalarına devam edilmektedir. 

                                                             
369 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 37. 
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Bu amaçla, önceki dönemlerde uygulamaya konulan Vergi Daireleri Denetim 

Bilgi Sistemi (VEDEBİS), Saymanlıklar Denetim Bilgi Sistemi (SADEBİS) ve Milli 

Emlak Denetim Bilgi Sistemi (MİDEBİS) programları daha etkin hale getirilmiştir. “E-

teftiş” programlarını geliştirerek Türkiye çapında işlemlerin merkezden elektronik 

denetime tabi tutulması öncelikleri arasındadır. Böylece bilgi işlem sistemleri 

kullanılarak yapılacak “e-teftiş” uygulamalarıyla, teftişlerde etkinlik sağlanmış ve 

verimlilik artırılmış olmaktadır370. 

Ülkemizde vergi denetim oranı yaklaşık %4’dür. Bu bir mükellefin uzun yıllar 

içinde bir defa denetleneceğini ifade etmektedir. Türkiye’de denetimler daha çok büyük 

ölçekli işletmeler üzerinde yoğunlaşmakta, denetim oranının düşük olduğu için orta ve 

küçük işletmeler hiç denetlenememektedir.   

Vergi denetiminde etkinliğin sağlanması bakımından sağlıklı verilerin 

toplanması son derece önemlidir. Bu nedenle, Vergi Usul Kanununda belirtilen 

“yoklama” fonksiyonu gözden geçirilmeli; özellikle yeni işe başlayan mükellefler 

yoklama elemanları vasıtasıyla ilk 6 ay ila bir yıl süreyle yakından ve sürekli takip 

edilmeli; takip sonuçları vergi incelemelerinde kolayca değerlendirilebilecek şekilde 

yeniden dizayn edilmiş tutanaklara, tutanaklardaki bilgiler de elektronik ortama 

aktarılmalıdır371. 

Türk vergi uygulamalarının etkinliği açısından tek sorun vergi toplanamaması da 

değildir. Son derece yetersiz olarak toplanabilen bu vergilerin kimler üzerinde nasıl bir 

yük oluşturduğu da, vergi adaleti bakımından önem taşımaktadır. Türkiye’de, vergi 

yükünün büyük bir kısmı sabit ve dar gelirli kesimlerin üzerinde kalmaktadır. Bu 

kesimlerden özellikle ücretliler, kaynakta kesme (stopaj) yöntemiyle 

vergilendirildiklerinden, en kolay vergilendirilebilir kesimi oluşturmakta ve vergi 

yükünü belirgin bir şekilde hissetmektedirler372. 

 

 

                                                             
370 Vergi Denetleme Kurulu, 2012 Faaliyet Raporu, s. 38. 
371 Gökmen, a.g.m., s. 7-13. 
372 Ramazan Armağan, Gelir Vergisinde Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Sosyo-Ekonomik Etkileri 
Üzerine Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
Sayı:2, Cilt:11, Isparta, 2006, s. 337. 
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SONUÇ 

Vergi, devletin kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla toplumu meydana 

getiren bireylerden ve kurumlardan ödeme güçleri ölçüsünde karşılıksız ve zorunlu 

olarak aldığı parasal değerdir. Anayasanın 73. maddesinde “Herkes kamu giderlerini 

karşılamak üzere mali gücüne göre vergi öder” şeklinde bir düzenlemeyle bu zorunluluk 

getirilmiştir.  

Vergi sisteminin beyana dayandığı ekonomilerde, mükelleflerce yerine getirilen 

beyanların doğru olup olmadığının denetlenmesi gerekmektedir. Ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve düzeltmek amacıyla yapılan 

denetimin temel amacı kişilerin yasalara uygun davranmalarını sağlamaktır. Vergi 

denetimi yoluyla mükellefin eğitilmesi, vergi bilincinin yerleştirilmesi, vergide adalet 

ve etkinlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

Türkiye’de vergi denetimi, 2011 yılına kadar merkez ve taşra teşkilatında görevli 

inceleme elemanları Maliye Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri, Hesap Uzmanları ve 

Vergi Denetmenleri ile yürütülmekte idi. Ancak 646 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile 12.07.2011 tarihinden itibaren vergi denetim örgütündeki bu çift başlılık 

kısmen ortadan kaldırılmış ve adı geçen denetim birimleri doğrudan Maliye 

Bakanlığı’na bağlı olan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı çatısı altında (tek çatı) ve 

aynı unvan (vergi müfettişi) ile birleştirilmişlerdir.  

Vergi Cezaları için vergi yasalarında bazı düzenlemeler yaparak (örneğin vergi 

cezalarının arttırılarak caydırıcılık özelliğine kavuşturulması ve buna ilaveten hapis 

cezalarının para cezalarına çevrilemez ve ertelenemez hale getirilmesi, vergisini 

zamanında ödemeyen mükelleflere uygulanacak gecikme zammı ve faizlerinin 

arttırılması) gereklidir. 

Uzlaşma Müessesesi ile caydırıcılık etkisi zaten azalmış olan vergi cezalarının 

etkinliği, daha da azalmıştır. Uzlaşma müessesesi, vergisini zamanında ödeyen 

mükelleflere karşı bir haksızlık gibi görülse de, işleri çabuklaştırması, ihtilafların daha 

kısa sürede giderilmesini sağlaması ile faydalı bir müessese olduğu söylenebilir. 

Vergi mevzuatımızda değişikliklerin çok sık yapılması, belirsizliklerin 

bulunması, tam olarak tüm mükellefleri kapsamaması ve benzeri sebepler nedeniyle 
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vergi denetimlerinden istenen verim alınamamaktadır. Karmaşık hale gelen vergi 

mevzuatı sadece mükellefler açısından değil, uygulayıcılar açısından da kullanımı zor 

hale gelmektedir. Mevzuatın bu kadar karmaşık olması, öncelikle mükelleflerin vergiye 

uyumunu azaltırken, vergi inceleme elemanlarının performansını da düşürmektedir 

Vergi aflarının sık çıkarılması aynı zamanda vergide adaletsizliğe de sebep 

olmakta ve vergisini düzenli ödeyen vatandaşın devlete olan güvenini azaltmaktadır.  

Cumhuriyet döneminden günümüze 31 adet vergi affının yasalaştığını ve bununda 

yaklaşık her 3 yılda bir affa tekabül ettiği düşünülürse özellikle vergi bilinci ve ahlakı 

kavramını yitiren mükelleflerden vergilerini zamanında ödemeleri beklenememektedir.  

Vergi bilincinin oluşturulamamasındaki en önemli husus, toplanan vergilerin 

harcanmasına ilişkin mükelleflerde oluşmuş olumsuz düşüncelerdir. Vergi gelirlerinin 

nereye harcandığının şeffaf bir şekilde internet sitelerinde ilan edilmesi bu olumsuz 

düşüncelerin giderilmesinde çok etkili olacaktır. Vergi gelirlerinin nereye harcandığına 

ilişkin olarak Bütçe Mali ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları bulunmaktadır. 

2011 yılında vergi gelirlerinin nereye harcanacağına ait açıklama yapılmıştır. Vergi 

mükelleflerinin bu konu hakkında fikir sahibi olması vergi ödemeye karşı olan olumsuz 

tutumlarının değişmesine neden olabilir.  

Ülkemizdeki vergi denetimindeki etkinliğin ne düzeyde olduğunu belirlemek 

için;  Mükelleflerinin Denetlenme Oranı, Denetlenen Vergi Mükellefi / Denetim 

Elemanları Sayısı Oranı, Vergi Denetiminin / Vergi Gelirine Oranı, Tahakkuk Eden 

Toplam Vergi Miktarı / Denetime Tabi Tutulan Miktar Oranı, Bulunan Matrah Farkının 

/ İncelenen Matrah Farkına Oranları incelenmiştir.  Ülkemizdeki vergi denetim oranları 

% 4 oranındadır. Bu bir mükellefin uzun yıllar içinde bir defa denetleneceğini ifade 

etmektedir. Türkiye’de denetimler daha çok büyük ölçekli işletmeler üzerinde 

yoğunlaşmakta, denetim oranının düşük olduğu için orta ve küçük işletmeler hiç 

denetlenememektedir.  Her denetim elemanına yıllık 428 kişi düşmektedir. Buda  

denetim yapabilme ihtimalini düşürmektedir. 

Vergi denetiminde etkinliği arttırmak birçok uygulama ve proje devam 

etmektedir. Bunlar; e- beyanname uygulaması, internet vergi dairesi, e-fatura 

uygulaması, bankalarda vergi tahsilatı, kredi kartı ile elektronik ortamda tahsilat, 

elektronik fatura kayıt sistemi, vergi dairesi uygulama yazılımları (e-vdo), vergi iletişim 
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merkezi (vimer / 444 0 189), kısa mesaj bildirme merkezi (kmbs) (1189), vergi dairesi 

başkanlığı/defterdarlık gelir müdürlüğü otomasyonu, vergi dairesi müdürleri vergi 

inceleme otomasyon sistemi, vergisel uyum analiz modeli ve mükellef değerlendirme 

sistemi, veri ambarı projesi (veria), merkezi risk analizi ve katmanlaştırma projesi 

(merak), takdir komisyonu otomasyonu projesi (takkom), e-haciz projesi, cari hesap 

projesi, elektronik defter projesi, sesam projesi, sahte belge risk analiz projesidir. 

Vergi denetiminde etkinliği artırıcı önerilere baktığımızda; Kayıt Dışı 

Ekonomiyle Mücadelede oluşturulan Risk Analiz Sistemi yoluyla gerçekleştireceği 

verimli ve etkin vergi denetimleri ile kayıt dışı kalan işlemleri belirleyerek 

vergilendirilmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Vergi Müfettişlerinin 

sayısı artırılarak denetim kapasitesi güçlendirilirken, elektronik denetime de ağırlık 

verilerek daha fazla mükellef ve konu hakkında inceleme yapılabilecektir.  

Çalışmalarda uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla Küçük ve Orta 

Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları, 

Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlıkları ile Örtülü Sermaye, 

Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıkları kurulmuş ve yetki 

alanları belirlenmiştir. 

Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve 

mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için Performans Değerlendirme Sistemi 

oluşturulmuştur. Performans Değerlendirme Sistemi ile Vergi Müfettişlerinin 

çalışmalarında başarı ve yüksek performans teşvik edilmektedir. Vergi Müfettişlerinin 

mesleki yetkinlikleri ve iş verimliliklerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. 

Standartlara Dayalı Vergi Denetimi ile vergi inceleme ve denetimleri ile 

raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikler geliştirilerek inceleme ve 

denetim rehberleri hazırlanmakta, Vergi Müfettişlerinin uyacakları etik kurallar 

belirlenmektedir. Böylece etkin, verimli, standart ve kaliteli vergi denetimi yapılması 

amaçlanmaktadır. 

Ülkemizde vergi denetiminin yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. 

Ülkemizde yeterli sayıda vergi denetim elemanı bulunmamaktadır ve sayısının az 

olmasına rağmen bir denetim elemanına isabet eden vergi mükellefinin çok yüksek 
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olduğu bu nedenle denetimin yetersiz olduğu ve vergi kayıp ve kaçağının çok yüksek 

boyutlarda olduğu görülmektedir. 

Vergi denetiminde etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasını sadece denetim 

sistemindeki alınacak birkaç önlem ve düzenlemelerle sağlamak mümkün değildir. 

Olaya sistem yaklaşımı anlayışından hareketle bir bütün olarak bakılması ve vergi 

idaresinin etkinliği açısından değerlendirilmesi daha uygun olmaktadır. 
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