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ÖZET 
 

TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİNİN VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARINI 

ÖNLEMEDEKİ ETKİNLİĞİ 

 
Devletler üstlendikleri kamu hizmetlerini ifa etmek amacıyla en büyük gelir 

kalemleri olan vergilerden yararlanmaktadırlar. Mükellefler ödeme güçlerine göre devlet 

tarafından vergilemeye tabi tutulmaktadır. 

Ancak vergi konusu, mükellef ile vergi idaresi arasında her zaman için bir sorun 

oluşturmuştur. Çünkü mükellefler genel olarak çeşitli sebeplerle ödeyecekleri vergi 

miktarlarını en düşük düzeyde tutmak istemekte, vergi idaresi ise toplayacağı vergi miktarını 

en üst düzeyde tutmak istemektedir. Ülkemiz de dahil olmak üzere birçok modern ülke vergi 

alanından beyan esası sistemini tercih etmiştir. Beyan esasında, mükellefler tarafından 

ödenecek vergiler bizzat mükelleflerin kendisi tarafından beyan edilmektedir. Fakat, verginin 

devlet tarafından cebren ve karşılıksız olarak alınması, mükellefleri kimi zaman yasal zemine 

dayanarak, kimi zamanda yasal zeminin dışına çıkarak vergi suçu işlemelerine neden 

olabilmektedir. Bazen de, mükellefler vergi kanunlarını yeterince anlayamadıklarından yanlış 

beyanda bulunabilmektedirler. Dolayısıyla beyan esasının temel alındığı vergi sistemlerinde 

etkin bir vergi denetimi kaçınılmazdır. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de vergi denetiminin etkin bir şekilde 

uygulanamayışının nedenlerini araştırmaktır. Vergi mükelleflerinin vergi ve vergi denetim 

sistemimize ilişkin görüşleri bir anket çalışması ile ortaya konulmuş; vergi mükelleflerinin 

vergiye gönüllü uyumunu sağlamak adına çeşitli öneriler sunulmuştur.  
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THE EFFICIENCY OF THE TAX AUDIT IN THE PREVENTION OF TAX LOSS 

AND TAX EVASION 

 
ABSTRACT 

 
The governments benefit from the taxes, which is the biggest source of income, to 

perform their public services which they undertake. The tax payers are subjected to the 

taxation according to their ability to pay.  

However, tax subject has always posed a problem between the tax payer and the tax 

administration. Because, the tax payers generally want to keep the amount of tax, which they 

will pay, at the lowest level, but the tax administration wants to keep the amount of tax, which 

they will collect, at the highest level. Including our country, many modern countries has 

prefered the system of the principle of statement from the tax field. In the system of the 

principle of statement;  taxes, which will be paid by the tax payers, are declared by the tax 

payer him/herself.   However, receiving of the tax by the government compulsorily and 

without provision may cause the tax payers to commit a tax crime, sometimes by basing on 

the legal grounds and sometimes by going out of the legal grounds. And sometimes, tax 

payers may make a false decleration because they can not understand the tax laws adequately. 

Consequently; an active tax control is inevitable in the tax systems which based on principle 

of statement. 

The purpose of this study is researching the reasons why tax control can not be 

applied effectively in Turkey.  Opinions of the tax payers about the tax and our tax control 

system have been stated with a survey study, and various suggestions have been offered for 

providing voluntarily adaptation of tax payers to the tax. 
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1. GİRİŞ  

Gün  geçtikçe dünyadaki gelişmelere paralel olarak, devletlerin de ekonomik 

alanda fonksiyonları artmakta ve kapsam bakımından çeşitlilik arz etmektedir. Dolayısı 

ile devletlerin bu fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri, kamusal harcama yapmalarına 

bağlıdır. 

Türkiye de dünyadaki gelişmeleri günbegün takip etmekte, sosyal devlet 

anlayışı çerçevesinde kamusal alandaki görevlerini ifa ederken,  gelişmiş ülkelerde 

olduğu gibi en sağlıklı finansman yöntemi olan ‘’vergi’’ye başvurmaktadır. Sosyal 

devlet anlayışının bir gereği olarak devlet, sosyal refahı sağlamak adına, ekonomik 

alana müdahale etmektedir. Günümüz modern devletlerinin kamusal harcamalarını 

karşılamak için başvurduğu en büyük kaynak vergilerdir. Devletler için ekonomik 

gücün göstergesi olan vergi kavramı şu şekilde tanımlanabilir: Devletlerin kamusal 

alandaki harcamalarını karşılamak için, toplumu meydana getiren kişi ve kuruluşlardan; 

ödeme güçlerine göre, karşılıksız ve cebren topladığı ekonomik değerlerdir.  

Modern ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de vergilerin hemen hemen tamamı 

beyan esasına dayalı bir sistemle yürütülmektedir. Ancak, verginin cebren ve karşılıksız 

olarak alınması, mükellefin vergiye karşı direnç göstermesine neden olmaktadır. 

Bununla birlikte, mükellefin beyan ettikleri vergi matrahlarının doğruluğu vergi 

denetiminin etkinliğine bağlıdır.  

Çağdaş ülkelerin vazgeçilmezi olan beyan sisteminde, matrah ve vergi ile ilgili 

tüm bilgiler mükellef tarafından belirlendiğinden, mükelleflerin vergi kaçırmaya 

yönelik eğilimleri artmaktadır. Dolayısıyla beyan edilen vergilerin doğruluğunun tespiti 

için, vergi denetim müessesesi kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Tüm bu nedenlerden 

dolayı, modern devletlerin hukuk sitemlerinde olduğu gibi, ülkemiz hukuk siteminde de 

vergi denetimi kavramı yer almaktadır. 

Çalışmamızın temel amacı, ülkemizde vergi denetiminin etkin bir şekilde 

yapılamayışının nedenlerini sorgulamak ve ülkemizde vergi denetiminin etkinliğini 

arttırmaya yönelik neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır. 



 
 

2 

Çalışmamız dört ana bölümden oluşmaktadır;  

Birinci bölümde, denetim ve vergi denetimi kavramlarına yer verilmiş, vergi 

denetiminin özellikleri ve işlevleri kapsamlı olarak incelenmiştir. 

İkinci bölümde, ülkemizde vergi denetiminden sorumlu olan birimler ve 

ülkemiz vergi denetim sistemleri incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise; vergi kayıp ve kaçağı kavramlarına yer verilerek vergi 

kayıp ve kaçağını yaratan etmenler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Aynı zamanda çeşitli 

ülkelerin vergi denetim sistemlerine değinilmiş ve ülkemizdeki vergi kayıp ve 

kaçaklarının nedenleri araştırılarak, bu kayıp ve kaçakların önlenmesi için çeşitli 

öneriler getirilmiştir.  

Dördüncü bölümde, İstanbul’un Tahtakale semtindeki  80 ticaret erbabının 

ülkemizdeki vergi denetiminin etkinliğine ilişkin düşünceleri bir anketle ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

Sonuç kısmında ise, toplum hayatı açısından vergi ve vergi denetiminin 

önemine değinilmiş, ülkemizde vergi denetim alanında hedeflenen verimlilik ve 

etkinliğe ulaşabilmek için neler yapılması gerektiği belirtilmiştir. 
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 TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİNİN VERGİ KAYIP VE 

KAÇAKLARINI ÖNLEMEDEKİ ETKİNLİĞİ  
 

2. TEMEL KAVRAMLAR VE GENEL OLARAK VERGİ DENETİMİ 
 

 2.1.Denetim Kavramı ve Denetimin Genel Özellikleri:   

        Genel olarak denetim, işlemlerin bilimsel, yasal ve düşünsel kurallara 

uygunluğunu araştırmak amacı ile uygulama sırasında, öncesinde veya sonrasında 

yapılan incelemeler olarak tanımlanmaktadır. Denetimden söz edilebilmesi için 

öncelikle ortada bir işlem ve bu işlemin kurallara uygun olup olmadığına yönelik bir 

incelemenin bulunması gerekmektedir. Bu inceleme işlem tamamlandıktan sonra 

yapılabileceği gibi uygulama esnasında hatta uygulamadan önce de yapılabilecektir.1 

Diğer bir ifade ile denetim; bir kişi, bir kurum veya iktidarın değişik yönlerden 

görünümünün, yapısının işlerliğinin ve uğraşlarının, yanlışlık, çelişki tutarsızlık veya 

eksiklik içerip içermediğinin, yasalar, tüzükler, yönetmelikler, kararlar kurallar ve akılcı 

yaklaşımlar çerçevesinde ölçülmesi, gözlenmesi ve izlenmesi için yapılan tüm 

uğraşlardır2. Türkiye’de denetleme veya denetim kavramı daha çok ‘’kontrol, 

murakabe, teftiş ve revizyon’’ kavramları ile eş anlamlı kullanıldığı için öncelikle bu 

kavramların tanımlanması gerekmektedir.  

 Kontrol: Latince kökenli olup ‘’contra’’ ve ‘’rotulus’’ sözcüklerinin 

birleşmesiyle oluşmuştur. Karşıt liste, mukabil defter anlamlarına gelen contra-rotulus 

kelimesi zamanla bugünkü biçimini almıştır. Pek çok yazar kontrol kavramını denetim 

kavramı ile açıklamaktadır. Bunun kaynağında kontrol kavramının, içerisine denetim 

kavramını da içine alan çok geniş bir anlam ifade etmesinde yatmaktadır. Revizyon, 

teftiş ve denetleme terimlerinin tümü ‘’kontrol’’ anlamını içermektedir.   

                                                
1 Süleyman Timur,’’Türkiye’de Vergi Denetiminde Etkinlik’’(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi , Marmara 
Üniversitesi SBE,1998),s.2 
2 Figen Altuğ, Mali Denetim,Bursa:Ezgi Kitabevi,2000,s.3 
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Murakebe: Arapça “rakb” kökünden gelen bu sözcük bakıp gözetme, 

gözaltında bulundurma anlamını taşır.3   

Teftiş: Arapça “fetş” kökünden gelen  bu sözcük, bir şeyin aslını, doğrusunu 

veya işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan inceleme anlamında 

kullanılmaktadır. Resmi bir otoriteyi içeren teftiş, Latince “specere” bakmak, in-specere 

içine bakmak anlamında olmak üzere yakından incelemek, resmen araştırmak ve 

soruşturmak anlamlarına gelmektedir. Teftiş kavramı daha çok iç denetime denk 

düşmektedir.  

 Revizyon: Latince “revidere” kökünden gelmekte olup, gözden geçirmek, tekrar 

bakmak, tekrar incelemek, teşhis etmek gibi anlamlar taşır. Uyguluma alanında 

revizyon kavramı daha çok muhasebe ile ilgili incelemelerde kullanılmakta, işletme 

faaliyet ve sonuçlarının (hesaplarının) incelenmesini ve denetlenmesini içermektedir. 

Revizyon kontrol, teftiş ve denetleme için zorunlu bir gözden geçirme, bir araştırmadır. 

Revizyon, daha önce yapılmış olan işlemleri; nitelikleri, oluşumları ve sağlıkları 

bakımından defter kayıtlarına, kanıtlayıcı belgelere dayandırılmak yoluyla, sonradan 

eleştirel bir görüşle yeniden ele alıp analiz etmeyi hedefler4.  

Kısaca, yapılan işlemlerin bir takım kurallara uygun olarak yapılıp 

yapılmadığının araştırılmasını içeren bir süreç olarak ifade edilen denetim kavramına 

genel olarak değindikten sonra, vergi ve vergi denetimi kavramından bahsetmek yerinde 

olacaktır. 

 2.2. Vergi Denetimi Kavramı: 

  Toplum hayatı, birey için vazgeçilmez bir durumdur. İnsan toplum içinde doğar, 

büyür ve ölür. Toplum hayatı vazgeçilmez bir gerek olunca toplumsal ihtiyaçların 

kurulup yönetilmeleri için tesis olunan’’Devlet’’ varlığına ihtiyaç vardır ve olacaktır. 

Devletler, kuruluş biçimi hangi türde olursa olsun kişilerin ortak ihtiyaçlarını amacıyla 

kurulurlar. Bu nedenle, değişen ve gelişen dünya şartları içerisinde toplumun sürekli 

                                                
3 İbrahim Organ, Vergi Denetimi ve Türkiye Uygulaması , Ankara:Gazi  Kitabevi, 2008,s.1-2 
4 Erdal Kenger ,  Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu , Ankara: T.C.Yüksek Denetleme Kurulu,2001,  
http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh221.doc ,  (2 Aralık 2008) 
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artan ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına paralel olarak devletin doğrudan 

yürütücü ve yönlendirici ve teşvik edici fonksiyonları da giderek önem kazanmaktadır. 

 Çağdaş devlet anlayışının bir sonucu olan bu gelişme, bütün ülkelerde devletin 

milli ekonomi içerisindeki payını önemli ölçüde arttırmıştır. Ancak, devlet söz konusu 

işlevlerini, sahip olduğu mali kaynakları ölçüsünde gerçekleştirebilmektedir. Bu 

nedenle, kamu gelirlerinin devlet yönetiminde yeri ve önemi oldukça büyüktür. 

Çağımızda kamu gelirlerinin büyük bir bölümünü vergiler meydana getirmektedir5.  

Zamanımızda kamu gelirleri içerisinde önemli bir yere sahip olan verginin 

literatürde çeşitli tanımlarının yer alması ile birlikte, vergiyi kısaca şu şeklide 

tanımlayabiliriz; devletin egemenlik gücüne dayanarak kamu giderlerini karşılamak 

üzere elde edilen ekonomik değerlerdir.  

 1982 Anayasasının 73. maddesinde ise ‘’Vergi Ödevi’’ başlığı altında şöyle 

bir tanım mevcuttur: ‘’Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre 

vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla 

konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Anayasamızın bu tanıma göre: 

* Verginin amacı kamu giderlerini karşılamaktır, 

* Vergi ancak kanun ile alınacaktır. 

* Verginin miktarı ödeyenin mali gücü ile orantılı olacaktır.  

Verginin tanımı zamanın gereklerine ve tanımı yapanın kişisel yargılarına göre 

değişmektedir. Günümüz anlayışına uygun düşecek bir tarzda vergiyi şöyle tanımlamak 

mümkündür : 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 tutarlarıdır6. 

                                                
5 Organ,a.g.e.,s. 35-36 
6 Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi , 9. Baskı,İstanbul:Beta Yayınları, 1996,s.216-217 
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Günümüzde vergi sistemleri çoğunlukla mükellefe güven ilkesine dayalı beyan 

esasına dayanmaktadır. Bir ülkede uygulanan maliye ve vergi politikalarının olumlu 

sonuç vermesi, beyanların doğruluğuna ve tahakkuk eden vergilerin zamanında 

ödenmesine bağlıdır.7  Beyan sistemi ise yapısı itibariyle bir takım riskler taşımaktadır. 

Çünkü vergi mükellefleri ekonomik, sosyal ve psikolojik nedenlerle genellikle vergi 

vermeme eğilimindedirler. Vergi vermeme eğilimi, ödenen vergiler ile devletin sunduğu 

hizmetler arasında doğrudan ve aynı zaman diliminde ilişki kurulamamasından ve vergi 

yükünün kişisel tasarruf etme ve harcama yapma potansiyelini daraltması gibi ekonomi 

nedenlerden kaynaklanabileceği gibi, içinde bulunulan toplumda vergi kaçırmanın 

ahlaka aykırı sayılmaması gibi inançların az olması gibi  sosyal ve psikolojik nedenlere 

dayanmaktadır8. İşte bu noktada vergi denetiminin önemi şu şeklide kendini 

göstermektedir: Kanunen ödenmesi gereken vergi borcunun zamanında ve eksiksiz 

olarak ödettirilmesini sağlamak amacıyla gelir idaresinin ve mükelleflerin vergi 

kanunlarından doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin tespit edilmesi 

için en etkin yol vergi denetimidir. 

Vergi denetimi, devletin yetkili organları tarafından gerçekleştirilen, ödenmesi 

gereken vergilerin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesini sağlayan, bunun içinde 

kendi içerisinde çeşitli teknikleri bulunduran bir kavramdır.  

Diğer bir ifadeyle vergi denetimi, ödenmesi gereken verginin, doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla; mükelleflerin vergi kanunlarına uygun 

hareket edip etmediklerinin, vergi uygulaması yapanların ise, kanun, tüzük, yönetmelik 

ve tebliğlerde belirtilen hüküm ve ilkelere uygun, uygulama  yapıp yapmadıklarının 

belirlenmesi ve saptanmasıdır. Söz konusu tanımlar incelendiğinde, vergi denetimini 

hem iç denetim hem de dış denetimi kapsayan geniş bir kavram olduğu görülmektedir. 

Vergi denetimi ile bir taraftan vergi mükelleflerinin beyanlarının doğru olup olmadığı 

(dış denetim), diğer taraftan vergi idaresinin merkez ve taşra teşkilatındaki görevlilerin 

                                                
7 Yusuf Kıldiş, ‘’Kayıt Dışı Ekonominin Ulusal – Uluslar arası Boyutu ve Çözüm Önerileri’’Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Cilt:2,Sayı:’,2000, 
http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi05/kildis.htm  (20 Ocak  2009) 
8 Vergi Denetmenleri Derneği,Türk Vergi Yönetiminde Etkinlik Arayışları Kapsamında Vergi İdaresi ve Vergi 
Denetiminin Yeniden Yapılandırılması Raporu , 2003, Ankara,s.26 
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yaptıkları işlemleri kanuni düzenlemeler çerçevesinde yerine getirip getirmedikleri 

incelenmektedir9. 

Daha önce de belirttiğimiz üzere, ülkemizde ve çağdaş vergi sistemlerinde beyan 

esası kullanılmaktadır ve vergi denetimi beyan esasının ayrılmaz bir parçasıdır. Her 

yükümlünün ayrıntılı olarak denetlenmesi beyan sisteminin gerekliliği ile 

bağdaşmamaktadır. Buradan da anlaşılmaktadır ki, vergi denetimi hem mükellef 

üzerinde hem de vergi idaresi üzerinde yapılması gerekmektedir.  

Bu nedenle, vergi denetimini vergiyi doğuran olayın meydana gelmesiyle 

başlayıp tahsil ile sonuçlanan vergilendirme sürecinde vergi mükelleflerinin ve vergi 

idaresinin kanunlara uygun hareket edip etmedikleri hususunda gerekli delillerin 

toplanması ve deliller çerçevesinde değerlendirme yapılması olarak da tanımlamak 

mümkündür.  

Vergi idaresinin işlevsel açıdan etkinliğinin artırılmasından ve vergi 

güvenliğinin sağlanmasında, vergi denetim mekanizmalarının geliştirilmesi büyük önem 

taşımaktadır. Bunun için de vergi denetiminin yaygınlaştırılması, denetim 

mekanizmalarının geliştirilmesi gereklidir10. 

2.3. Vergi Denetimini Gerektiren Nedenler: 

Bilindiği gibi, çağdaş vergi sistemleri beyan esasına dayanmaktadır. Bir ülkede 

uygulanan vergi politikalarının olumlu sonuç vermesi beyanların doğruluğuna ve 

vergilerin tam olarak ödenmesine bağlıdır. Bu çağdaş sistemde ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunu ve denetimini sağlayan en önemli idari fonksiyon ise tartışmasız 

vergi denetimidir. 

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına uygun kanunlar yürürlükte bulunsa 

bile, vergi denetimini yapılmaması veya gereken etkinlikte denetimin yapılmaması 

halinde sistemin zaman içinde bozulması ve doğru işlememesi kaçınılmaz hale 

gelecektir. Vergi denetimi, mevcut sistemin işlemesini güvence altına alarak 

                                                
9 Organ, a.g.e.,s.37 
10 M.Bülent Aydın, ‘’Kayıt Dışı Ekonomide Vergi Denetiminin Önemi’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Marmara Üniversitesi  SBE,2005),s.25 
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bozulmasını önlediği gibi uygulanmak istenen maliye politikalarının başarısını da 

arttırmaktadır11.  

Aynı zamanda, vergi idaresinin görevlerini yerine getirmesinde etkin bir 

şekilde çalışmıyor olması, toplumdaki vergi kaçırma eğilimini arttırmaktadır. Burada 

vergi denetimi, vergi mükelleflerinin bilinçli veya bilinçsiz vergi ödevlerini doğru 

biçimde yerine getirmeme ve vergi kaçırma eğilimlerin azaltarak vergi idaresinin daha 

etkin çalışmasını sağlamaktadır.  

Diğer yandan, vergi mevzuatının birçok alanı kapsaması ve vergi mevzuatında 

sonradan yapılan düzenlemelerle içinden çıkılmaz hal alması, teşvik ve istisna 

uygulamalarının kapsamının geniş olması vergi oranlarının mükelleflerin ekonomik 

planlarını olumsuz etkileyecek derecede yüksek olması ve vergi sistemimizin beyan 

esasına dayalı olması toplumdaki vergi kaçırma eğilimini arttırmaktadır. Ayrıca vergi 

idaresinin mükellefiyetin tespiti, matrahı belirlenmesi ve tahsilat gibi temel işlemleri 

yerine getirirken, verimli ve etkin çalışamıyor olması, vergi dairelerindeki mükellefe 

yaklaşım tarzı toplumun vergiye gönlü uyumu olumsuz etkilemektedir12.  

Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır ki, vergi denetiminin iki 

temel amacı bulunmaktadır. Birincisi, öncelikle yönetimi düzenli ve kanunlara uygun 

bir biçimde çalışmaya yönlendirmek ve mükellefleri doğru beyanda bulundurmaya 

yönelterek vergi kaybını önlemektir13. İkincisi ise, vergi denetimi ile mükelleflerin 

eğitilmesi, vergi bilincinin yerleştirilmesi, vergi adalet ve eşitlik ilkelerinin 

gerçekleştirilmesi ve sosyo-ekonomik amaçlara ulaşılmasıdır.  

Ancak vergi denetimin yukarıdaki amaçlarının dışında, mali, ekonomik, sosyal 

ve hukuki amaçları da vardır. Bu amaçlar aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.   

 

 
                                                
11 Halil İbrahim Topçu,’’ Vergi Denetimi Beyandışı Ekonomi İlişkisi İstanbul Örneği’’, (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi ,Marmara Üniversitesi  SBE, 2005),s.12 
 
12 Topçu, a.g.e. ,s.13 
13 Kamil Mutluer ve Diğerleri ,Vergi Hukuku, 4. Baskı, Eskişehir: Web-Ofset Tesisleri, 2006,s.188 
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2.3.1.Mali Nedenler:   

Vergi denetimi her şeyden önce mali nedenlerle yapılan bir uygulamadır. Var 

olan vergi potansiyelinin tam olarak değerlendirilmesi, özellikle kanunsuz şekilde vergi 

dışı tutulmuş ve önemli potansiyele sahip kaynakların ortaya çıkartılması önem 

kazanmıştır14. Çünkü günümüzde devletler, güvenliğin sağlanması, adalet dağıtma ve 

vergi toplama gibi klasik görevlerine ek olarak, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi 

alanlarda yeni ekonomik ve sosyal görevler üstlenmiştir. Giderek genişleyen bu 

görevler devletleri, sürekli artan kamu finansmanı ihtiyacı içinde bulundurmaktadır.  

Devletin artan bu gelir ihtiyacı ise; 

* Mevcut vergilerin oranlarının arttırılması, 

* Yeni vergiler getirilmesi, 

* Vergi tabanının genişletilmesi, 

* Vergi kayıp ve kaçağının azaltılması ile, karşılanabilmektedir15  

Bu yöntemler arasında mükellefler tarafından en az tepkiyle karşılanan ve vergi 

otoritelerinin sık sık başvurduğu yöntem, vergi denetimleri yoluyla vergi kayıp ve 

kaçaklarının en aza indirilmesi ya da yok edilmesidir. Yapılan denetimler sonucunda 

mükelleflerden alınan vergi, ceza ve fer’i alacaklar devlet için bir ek gelir 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla vergi denetimlerinin mali etkisi,  bir yandan hâlihazırda 

mevcut olan diğer taraftan da oluşması muhtemel vergi kayıp ve kaçağını önlemek 

şeklinde tezahür etmektedir. Ayrıca, denetimler sonucu elde edilen gelir miktarı ilave 

bir finansman kaynağı olarak devleti mali yönden rahatlatırken, denetlenen ve 

denetlenmeyen mükellefler bundan sonraki beyanlarını olumlu anlamda etkilemesi söz 

konusudur16.  

 

                                                
14 Abdurrahman Akdoğan, Vergi İncelemesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi  Maliye ve Vergi Hukuku 
Enstitüsü Yayını No:127/8, Ankara:Kalite Matbaası, 1979,s.5-6 
15 Akbay Mehmet, Vergi İncelemeleri ve Vergi Denetimi, ‘’1990 Yılına Girerken Türkiye’de Denetimin Etkinlik 
ve Verimliliği’’ Konulu Sempozyum, Ankara : Maliye Gümrük Araştırma Koordinasyon Kurulu, Yayın No: 
1990/308 , 1990, s. 213 
16 Organ, a.g.e, s.39 
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2.3.2 Ekonomik Nedenler: 

Bilindiği üzere, devlet ekonomik kalkınmayı sağlamak, gelir dağılımını 

düzenlemek gibi hedeflerine ulaşabilmek için vergilerden yararlanmaktadır. Ancak bu 

amaçlara ulaşmanın ilk koşulu ise, vergilerin etkin bir şekilde kullanımıdır. 

Diğer taraftan günümüz modern devlet anlayışı gittikçe artan sosyal ve kültürel 

ihtiyaçların karşılanması ve ülke ekonomisinde düzenleyici etkiler yaratılması açısından 

klasik devlet anlayışından farklı olarak çeşitli misyonlar yüklenmiştir. Devletin bu 

görevlerini ifa edebilmesi ise mali kaynakların yeterliliğine bağlıdır. Devletin mali 

açıdan en önemli kaynağının vergi olması ise tartışılmazdır17.Vergi bir ülkedeki tüm 

kesimlerin ekonomik, sosyo-politik faaliyet ve hareketlerinin odak noktasıdır18. Söz 

konusu fonksiyonların yerine getirilmesi bakımından vergilerin taşıdığı özel önem  

vergi kaybı sorunu üzerinde durma gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Ekonomik 

dengeyi bozucu eğilimlerin varlığı vergilerin amaca uygun bir şekilde sağlanması ve 

kullanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu ise, vergi kaybının en az düzeye 

indirilmesini zorunlu kılmaktadır.19 

Vergi kayıp ve kaçaklarının olduğu toplumlarda enflasyonist, baskıyı arttırıcı, 

gelir dağılımını ve istikrarı bozucu etkiler söz konusu olmakta ve bu durumda vergi 

disiplini açısından da olumsuzluklar yaratmaktadır. Vergi kayıp ve kaçakları nedeniyle 

yeterli gelir elde edilememesi bütçe açıklarını doğurmakta, devlet faiz karşılığında 

borçlanma yoluyla gelir sağlamaya çalışmakta; bu da, faiz oranlarını arttırıcı etki 

yaratarak yatırımları olumsuz yönde etkimektedir20.  

Ülkemizde bütçe kaynakları arasında en önemli yerin vergi gelirlerince 

doldurulduğu göz önünde bulundurulursa, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi 

suretiyle kaynak - harcama dengesizliğinin diğer bir ifadeyle, enflasyonist etkiler 

yaratıcı bütçe açıklarının önlenebilmesi mümkün olabilecektir. Etkin bir vergileme ve 

denetim sürecinin bulunmaması ise, devletin vergi olarak alınması gereken meblağları, 
                                                
17 Topçu, a.g.e., s.15 
18Ali Rıza Gökbunar, ‘’ Prof.Dr. Nezihe Sönmez’e Armağan,1997,  Dokuz Eylül Üniversitesi  İİBF Maliye Bölümü 
Yayını, http://www.canaktan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/maliye-genel/diger-yazilar/gokbunar-turkvergi-sistemi.pdf 
, s. 301 (3 Aralık 2008) 
19 Akdoğan, a.g.e, s. 8 
20Timur, a.g.e, s.5 
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iç borçlanma yoluyla ve faiz külfetiyle sağlaması zorunluluğunu doğurmakta, bu durum 

ise para ver sermaye piyasalarını olumsuz etkilemekte, faizlerin gelir dağılımındaki 

adaletsizliğin artması ve kamu-özel sermaye yatırımlarının azalması sonucunu 

beraberinde getirmektedir. 

Vergi kayıp ve kaçakçılığı ile vergi denetimi yoluyla mücadele etmeyi gerekli 

kılan diğer bir neden ise,  vergi kayıp ve kaçağının ekonomide kaynak kullanımı 

üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi ortadan kaldırmaktır21.Vergi kaçağının yüksek olduğu 

alanlar aynı zamanda, ferdi karlılığı da yüksek olan alanlar haline geldiğinden, üretim 

faktörleri bu olanağın bulunmadığı ve bu nedenle ferdi karlılığın düşük olduğu 

alanlardan çekilerek, sosyal faydanın ferdi karlılığın  bir fonksiyonu olması 

önlenmektedir. Bazı faaliyetler ise, sosyal faydaları ne kadar yüksek olursa olsun, vergi 

kaçakçılığından yararlanılarak ferdi karlılığı yükseltmek olanağı vermediğinden 

girişilmemektedir. Bu bakımdan vergi kaçakçılığı, yarattığı iktisadi etkiler nedeniyle, 

üretim faktörlerinin optimal dağılımını bozmaktadır. Vergi denetimlerinin vergi 

kaçağının yüksek alanlara yönelmesi durumunda vergi kaçağının yarattığı olumsuz 

etkiler azalacaktır22.   

Sonuç olarak, vergi kayıp ve kaçağı nedeniyle kamu gelirlerinin giderleri 

karşılayamaması sonucu, borçlanma yapılması, emisyona gidilmesi, vergi oranlarının 

arttırılması ya da yeni vergiler konulması, ülke ekonomisini değişik biçimlerde 

etkilemektedir. Bu bakımdan, ekonomik dengenin sağlanması ve istenilen etkilerin 

gerçekleştirilebilmesi için vergilerin amacına uygun bir biçimde alınması ve 

kullanılması gerekmektedir. Bu ise vergi kaybı ve kaçağı sorunu üzerinde durmayı 

dolayısıyla vergi denetiminin üzerinde durmayı gerekli kılar. Buradan vergi 

kaçakçılığının meydana getirdiği ekonomik etkilerin, ekonominin genel dengelerini de 

bozmakta olduğu anlaşılmaktadır23. 

 

 

                                                
21 Organ, a.g.e, s.40 
22 Vergi Denetmenleri Derneği, a.g.e, s.27 
23  Topçu, a.g.e ,s 16 
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2.3.3 Hukuki Nedenler:  

Vergi denetiminin diğer bir amacı da vergi kanunlarının uygulanmasını 

sağlamaktır. Bu her açıdan önemli olduğu gibi devletin saygınlığı ve gücünün 

göstergesi olması bakımından da son derece önemlidir. Zira vergi toplamayı sadece 

devlete vergi toplama gayreti olarak algılamak ve düşünmek kesinlikle yanlıştır. Vergi 

denetimi vergi toplamanın yanında devletin hâkimiyetini de gösteren önemli bir 

unsurdur. Çünkü devlet yükümlülük haline getirdiği vergi kanunlarının uygulanmasını 

sağlamak zorundadır ki bu durum verginin hukuksal bir niteliğidir. Diğer yandan hukuk 

devlet olmanın bir gereği olarak kanunların vatandaşlara eşit uygulanması şarttır. Bütün 

bunların sağlanması da yukarıda ifade edildiği gibi vergi kanunlarının tam ve doğru 

olarak uygulanması ile mümkündür. Vergi kanunlarına herkesin uymasını sağlamanın 

bir yolu da bunu denetim ile desteklemekten geçmektedir.24.  

Kanun koyucu, bir yandan ekonomik ve sosyal düzen ile ideolojilerin 

gelişmesine, diğer yandan vergi kurumunu mahiyet ve amaçlarında meydana gelen 

değişimlere paralel olarak düzenlemeler yapmaktadır. Bu husus devletin vergilendirme 

yetkisini, halk tarafından seçilen yasama organı aracılığı ile kullanması ile kişilerin hak 

ve özgürlük alanlarına yapılan müdahalenin, anayasa hukuk düzeni içinde 

gerçekleşmesinin bir sonucudur. Böylelikle bir anlamda keyfilik önlenirken diğer 

taraftan da idarenin, kişilere bir vergi veya mali yüküm yüklemeye kanunun izin verdiği 

durumlarda ve öngördüğü koşullar içerisinde yetkili olduğunun ifadesidir25. Bu 

ifadelerden de anlaşılmaktadır ki gerek vergi mükelleflerinin vergi kanunlarında 

belirtilen ödevleri yerine getirmesi, gerekse vergi idaresinin mükelleflerin hak ve 

özgürlük alanlarına denetim aracılığı ile müdahale etmeleri hukukun çizdiği çerçeve 

içersinde mümkün olabilmektedir26.  

Diğer yandan hukuk devleti olmanın bir gereği olarak kanunların vatandaşlara 

eşit uygulanması şarttır. Bütün bunları sağlanması da yukarıda ifade edildiği gibi vergi 
                                                
24 Fazıl Tekin ve Ali Çelikkaya, Vergi Denetimi,2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık,2007,s.45 
25 Serdar Aytekin, ‘’Türkiye’de Vergi Gelirleri ile Vergi Denetimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi’’,(Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, SBE, 2007),s.33 
26 Organ, a.g.e. , s.42 
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kanunlarının tam ve doğru olarak uygulanması ile mümkündür. Vergi kanunlarına 

herkesin uymasını sağlamanın bir yolu da bunu denetim ile desteklemekten 

geçmektedir.27 Nitekim eşitlik ilkesi 1982 Anayasasının 10. maddesinde şu şekilde ifade 

edilmiştir: ‘’ Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep 

ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, 

zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün 

işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek 

zorundadırlar’’28.  

Ayrıca adil bir vergi düzenin sağlanabilmesi için yatay ve dikey eşitlik 

kavramına özen gösterilmesi gerekmektedir. Vergilemede yatay eşitlik ödeme gücü 

açısından eşit durumda olanların aynı miktarda vergi ödemeleri olarak 

adlandırılmaktadır. Buna göre aynı düzeyde gelir elde eden vergi mükelleflerinin aynı 

vergiyi ödemeleri gerekmektedir. Vergilemede dikey eşitlik ise, ödeme gücü yönünden 

farklı durumda olanların farklı vergi ödemeleri olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle, farklı düzeyde gelir elde eden vergi mükelleflerinin farklı miktarda vergi 

ödemelidirler. Bu ilkeye göre gelir düzeyi, yüksek olan bir kimsenin gelir düzeyi daha 

düşük olan bir mükellefe göre daha fazla vergi ödemesi gerekmektedir29.  

Vergi kayıp ve kaçakçılığı yollarına yönelerek, kendilerine hukuk dışı 

avantajlar yaratan vergi mükelleflerinin bu davranışları önlenemediği sürece, vergi 

adaletinden söz edilmez. Vergilemede yatay adalet eşit durumdaki mükelleflerin eşit, 

dikey adalet ise vergi ödeme gücü fazla olan mükelleflerin daha fazla (oransal olarak) 

vergi ödemelerini gerektirir. Bilerek ya da bilmeyerek vergi kayıp ve kaçağına yol açan 

mükellefler hiç vergi vermemek ya da kendileri ile eşit durumda olanlara göre daha az 

vergi vermek suretiyle, vergi adaletinin gerçekleşmesi için öngörülen hedefleri 

bütünüyle alt üst edebilirler. Bu bozucu etkilerin önlenmesi ve giderilmesin de, hiç 

şüphesiz vergi denetimleri ile sağlanmaktadır. Yapılan vergi denetimleri sonucu ortaya 

                                                
27  Tekin , Çelikkaya, a.g.e.,s.46 
28 A. Şeref Gözübüyük, T.C.1982 Anayasası, 6. Baskı, Ankara:Turhan Kitabevi, 2003,s.29   
29 Prof.Dr. Beyhan Ataç, Kamu Ekonomisi ve Devletin Ekonomideki Yeri , TC Anadolu Üniversitesi Yayınları, 
http://books.google.com.tr/books?id=XK-IwuDa5X4C&pg=PA150&dq=yatay+e%C5%9Fitlik+beyhan   
,Eskişehir,2003, s.150 (5 Aralık 2008) 
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çıkan uyuşmazlıklar, kanunun hukuki kurallar içinde çözümlenmesini sağlamış 

olacaktır30. 

2.3.4. Sosyal Nedenler: 

Sosyal devlet devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal 

ve ekonomik hayata aktif müdahalesini gerekli ve meşru gören bir anlayıştır31. Çağımız 

devlet anlayışı içerisinde yerleşmiş olan en önemli devlet yapılarından biri sosyal devlet 

anlayışıdır32. Nitekim, 1961 Anayasamızın 2. maddesinde ülkemizde de sosyal devlet 

anlayışının esas alındığı şu şekilde ifade edilmiştir:  ‘’Türkiye Cumhuriyeti, insan 

haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, millî demokratik, lâik ve 

sosyal bir hukuk devletidir’33’. 

Günümüzde sosyal devlet ya da refah devleti anlayışının bir sonucu olarak, 

herkesin insan haysiyetine yaraşır bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi ilkesi 

benimsenmiş olmakla birlikte, bu ilkenin bir gereği olarak herkesin belirli bir gelir 

düzeyine ulaştırılması amaçlanmıştır. Bir başka yönden bakılırsa, gelir dağılımı ile ilgili 

olan bu sorun üzerinde, vergilerin gerek yapıları ve gerekse uygulanışları nedeniyle 

büyük etkileri olmaktadır34.  

Devletin gelir dağılımında adaletin sağlanmasında kullanacağı en önemli araç 

vergilerdir. Vergilerin sosyal fonksiyonu, verginin gelir dağılımında adaletin 

sağlanmasında bir araç olarak kullanılmasını ifade eder35. Ancak gelir dağılımının 

düzeltici fonksiyonu, gelir tüketim veya servet bakımından ödeme gücü yüksek 

olanlardan daha fazla vergi alınması ve devlet tarafından elde edilen bu fonların düşük 

gelir gruplarına dahil kimselerin refahını artırıcı alanlarda kullanılması suretiyle 

gerçekleşebilmektedir. Fakat vergilerin gelir dağılımı üzerinde meydana getirmesi 

beklenen bu olumlu etkiyi, vergi kaçakçılığı; yaygınlığı ölçüsünde ortadan 

kaldırmaktadır. Bu nedenle devletin sosyal adaleti sağlayabilmesi için vergi denetimine 

                                                
30 Latipa  Kulmanova,  ‘’Vergi Denetiminin Etkinliği (Türkiye Uygulaması)’’, (Yüksek Lisans Tezi ,Uludağ 
Üniversitesi , SBE,2006), s.9 
31 http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_Devlet  (22 Ekim 2008) 
32 Nadaroğlu, a.g.e,s. 96 
33  1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, http://www.anayasa.gen.tr/1961ay.htm  (22. Ekim 2008) 
34 Akdoğan, a.g.e., s. 7 
35 Osman Pehlivan, Kamu Maliyesi,  Trabzon: Cepleler Matbaacılık ,2001, s.126 
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önem verilmesi gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Vergi kaçakçılığı denetim 

yoluyla ne kadar azaltılırsa, vergilerin gelir dağılımı üzerinde meydana getirmesi 

beklenen bu olumlu etki de o ölçüde artacaktır36.  

2.4. Vergi Denetiminin Özellikleri: 

Vergi denetiminin genel olarak hukukilik, yaptırımcı olma, tarafsızlık, hesap 

denetimini içermesi ve dış denetime tabi tutulması olmak üzere beş özelliği mevcuttur. 

2.4.1. Hukuki Bir Denetim Olması: 

Bilindiği gibi vergi denetimi, kanunun vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda 

vergi idaresince belirlenen yetkili elemanlar tarafından yapılmaktadır. 

Nitekim, vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin konulması 

değiştirilmesi kaldırılması ile ilgili uygulamalar başta anayasa olmak üzere bir dizi 

kanunla düzenlenmiştir. Anayasamızın vergi ödevi başlığı altında 73. maddesinde bu 

durum şu şekilde ifade edilmiştir:’’ Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî 

gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, 

maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler 

kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî 

yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde 

kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar 

Kuruluna verilebilir’’37. 

Verginin yasal bir yetkiye dayanması, kanunlarda belirtilen esas ve usuller 

çerçevesinde uygulamaya konulması, mali ve cezai sonuçlar içermesi vergi denetiminin 

hukukilik özelliğinin göstergesidir. 

Hukuk devletinin en önemli özelliği; devletin yapmış olduğu her türlü idari 

eylem veya idari işlemin yasal bir dayanağının olması ve bu yapılan idari eylem veya 

idari işlemlerin yargı denetimine tabi olmasıdır38.Yürürlüğe giren bir verginin gereği 

                                                
36 Akbay, a.g.e., s. 213 
37 Gözübüyük, a.g.e.,s.97 
38 Burak Ali Han Tecim, ‘’Kayıtdışı Ekonomide Vergi ve Vergi Denetiminin Önemi’’, (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi , Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, 2008), s.61-62 
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gibi uygulanması devletin gücünü ve saygınlığını temsil eder. Başka bir neden olmasa 

dahi vergi kanunun hiçbir şekilde kuşkuya yer bırakmayacak şekilde uygulanması için 

denetim gereklidir39. Buradan da anlaşılmaktadır ki, devletin en önemli unsurlarından 

birisi olan verginin denetiminin de yasal bir dayanağı bulunmaktadır.  

              2.4.2. Yaptırımcı Bir Denetim Olması: 

 Vergi denetiminin en önemli özelliklerinden birisi de yaptırımcı bir niteliğe 

sahip olmasıdır. Bu özellik aynı zamanda vergi denetiminin hukuki yönünü de ortaya 

koymaktadır. Şöyle ki; yapılan vergi denetimi esnasında, mükelleflerin öngörmüş 

olduğu usul ve esaslara uymadığı tespit edilirse, bu usul ve esaslara uymadığı tespit 

edilen mükellefler, kanunun öngörmüş olduğu cezai işlemlere tabii tutulacaklardır. 

 Vergi denetimi sırasında, mükellefin ödemesi gerektiğinden az vergi ödemesi 

veya hiç ödememesi durumun tespit edilmesi halinde, devlet zor alım gücüne dayanarak 

eksik ödenen veya hiç ödenmeyen vergilerin, gecikme faizi ve cezalarıyla birlikte 

mükelleften 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun hükümleri 

uyarınca cebren tahsiline gidecektir. 

         2.4.3. Hesap Denetimini de İçeren Bir Denetim Olması:  

Hesap denetimi, işletmelere ait mali tabloların ülkenin hukuki ve mali 

mevzuatı dikkate alınarak, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 

muhasebe kayıtlarından gerçeği yansıtan bir yaklaşımla hazırlanıp hazırlanmadığının 

tespit edilmesine yönelik inceleme ve inceleme sonucunda rapora bağlama işlemi olarak 

ifade edilmektedir40.  

Vergi denetimi; hesap denetimini de içeren kapsamlı bir özelliği olduğundan, 

uygulanışı bakımından bir hesap denetimi özelliği göstermektedir; fakat yapılan her 

hesap denetimi ise vergi denetimi olmamaktadır41.Aslında vergi denetimi hesap 

denetiminden çok daha kapsamlı olup işletmenin dönem karını etkileyen tüm işlemlerin 

                                                
39 Atlar Ömer Arpacı , ‘’Vergi Denetimi Üzerine ‘’, 2005, 
http://www.alomaliye.com/altar_omer_vergi_denetimi_uzerine.htm ,(3 Şubat 2009), s.1 
40 Topçu, a.g.e, s.36 
41 Tecim, a.g.e., s.63 
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incelenmesini kapsar. Nitekim, Vergi Usul Kanununun 30. maddesinde vergi 

matrahının tamamen veya kısmen defter kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere 

dayanılarak, tespitine imkan bulunmayan hallerde, inceleme elemanına vergi matrahının 

tayini konusunda geniş yetkiler verilmiştir. Bu nedenle, vergi denetimi hesap 

denetiminin ötesinde hesapların (kayıtların) dayanağını teşkil eden olayların gerçek olup 

olmadıkları da araştırılmaktadır. Doğaldır ki, yürütülen vergi denetiminde yaşanılan 

ekonomik şartlar, işletmecilik prensipleri, muhasebe ilkeleri ile ülkenin hukuki ve mali 

mevzuatına uygunluk da aranmaktadır.  

Netice itibariyle vergi denetimi, hesap denetimini de içeren daha kapsamlı bir 

niteliğe sahip olup sadece ticari karın mali kara dönüşümünü sağlayan bir revizyon 

değil aynı zamanda bir hukuki denetimdir42. 

  2.4.4. Tarafsız Bir Denetim Olması: 

Vergi denetiminin en önemli özelliklerinden birisi de tarafsızlık özelliğine 

sahip olmasıdır. Vergi denetimi kamu yönetimince yapılmasına karşın tarafsız olmalı ve 

denetim yetkisini elinde bulunduranlar tam bir adalet içerisinde hareket etmelidirler. 

Yani vergi denetiminin amacı sadece hazineye gelir sağlamak olmamalı, hem kamu 

hem de mükellefe tarafsız davranıp, yasal olmayan bir yönteme başvurmamalıdırlar. 

Bu anlamda denetim elemanlarının denetim faaliyetlerini yürütürken  gerçek 

hazine yararından ziyade tarafsız davranmaları ve vergiyi doğuran olayın gerçek 

durumunu ortaya çıkarmaları gerekmektedir. Bu durum mükellefin idarenin lehine 

olabileceği gibi mükellefin de lehine olabilmektedir. Nitekim vergi yasalarımızda bu 

yönde düzenlemeler var olup, denetim sonucunda fazladan tarh ve tahsil edildiği 

anlaşılan verginin mükelleflere iadesi ve terkini söz konusu olabilmektedir43. 

 

 

 

                                                
42 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.47 
43 Tekin, Çelikkaya, a.g.e.,s.46 
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2.5. Vergi Denetiminin İşlevleri: 

Bilindiği gibi vergi denetimi ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu denetim, hem vergi 

ödemekle yükümlü olanların vergiyi doğuran işlemlerde, hem de  mükellefiyetle 

bağlantılı olan işlemlere ait defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapılan inceleme ve 

araştırmalarla hata, hile ve noksanlıkların ortaya çıkarılması ve düzeltilmesini sağlama 

işlevini gerçekleştirmekle birlikte, vergi ödememeye veya eksik ödemeye neden olan 

unsurların oluşmasını önleyici işlevleri de yer almaktadır. Vergi yasaları ne denli 

mükemmel olursa olsun vergi denetiminin yapılmaması ya da olması gereken nitelik, 

verimlilik ve etkinlikte yapılamaması oluşturulan vergi sistemin yozlaşmasına ve doğru 

işlememesine neden olmaktadır44. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 

vergi denetiminin araştırma, önleme, düzeltme gibi işlevleri olmakla birlikte 

günümüzde vergi denetiminin eğitim işlevinin ayrı  bir  önemi bulunmaktadır. 

2.5.1. Araştırma ve Bulma İşlevi: 

Vergi denetiminin arayıcı ve bulucu, diğer bir ifadeyle ‘’dedektif ‘’ işlevi, 

yükümlülerin işlemleri ile bu işlemlerle ilgili olarak defter ve belgelerde yalpan hata ve 

hilelerin araştırılmasını, ortaya çıkarılmasını ve düzeltilmesini hedef almaktadır.  

Vergi yönetimi, vergi denetimleri aracılığı ile yükümlülerin beyanlarını 

gerektiği gibi kontrol edemiyor ve vergi yasalarının hataen ya da kasten ihlalini araştırıp 

bularak ortaya koyamıyorsa, vergi denetiminin vergi hasılatını artıran etkisi ortadan 

kalkmış demektir. Bu durumda,  müeyyidelerin uygulanmasını mümkün 

kılmayacaktır45. 

Kısaca, vergi denetiminin arayıcı ve bulucu işlevi ile vergi denetimi yoluyla 

yükümlülerce yapılan hata ve yanlışlar tespit edilir ve bu hatalara ilişkin vergi 

                                                
44 Abdullah Aslan, Vergi Denetim Sistemi ve Hesap Uzmanları Kurulu, . Vergi Dünyası Dergisi ,Sayı:250, Haziran 
2002,s.4.  
45 Vergi Denetmenleri Derneği, a.g.e., s.28 
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mevzuatındaki işlem ve yaptırımlar uygulanır. Ancak bu işlev, denetimin olaylar olup 

bittikten sonra gerçekleşen yönünü oluşturmaktadır46.  

2.5.2. Düzeltici  İşlevi: 

Düzeltme fonksiyonunun amacı; vergi denetimleri sırasında mükellefle 

işbirliğine giren denetim elemanı ile mükellefin karşılıklı iletişiminin sonucu, vergi 

denetim elemanın mükellefi uyarmak, bilgi vermek ve yardımcı olmak suretiyle 

mükelleflere karşı eğitici bir misyon üstlenip, onların hata yapmalarını engellemek ve 

yapılmış hatalar varsa, bu hataların düzeltilmesini sağlamaktır.  

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 olacaktır47.Buradan anlaşılmaktadır ki, vergi denetiminin 

yapıcı ve eğitici bir yönü de bulunmaktadır. 

2.5.3. Önleyici İşlevi: 

Vergi denetimi başlangıçta daha çok arayıcı ve bulucu fonksiyonu ile 

uygulanmaya başlanmış olsa bile, bu yönü zaman içinde değer kaybetmeye başlamış ve 

günümüzde vergi denetiminin önleyici fonksiyonu daha fazla önem kazanmıştır. 

Vergi denetiminin önleyici işlevi, meydana geldikten sonra hata ve hileleri 

ortaya çıkararak bunları cezalandırmak yerine, söz konusu hata ve hilelerin nedenlerini 

ortadan kaldırmak suretiyle, bunların oluşmasını önleyici etkiler yaratılmasını 

sağlamaktır48. Aslında hedef, hatalar daha başlangıç noktasındayken hata yapılmasını 

önleyici etkiler yaratarak, bu hataların yok edilmesini sağlamaktır49.  

                                                
46 TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı , Vergi Özel İhtisas  Komisyonu Raporu, 1996 , 
http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3132/oik510.pdf. , s.79, (1 Aralık 2008) 
47 Tecim, a.g.e., s.65 
48 Organ, a.g.e. , s. 44 
49 Timur, a.g.e., s. 7 
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Her şeyden önce vergi denetiminde önleyici fonksiyonunun tam olarak 

etkinliğinin sağlanabilmesi için, mükelleflerin belirli zamanlarda incelemeye tabi 

tutularak kontrol altında bulundurmaları gerekmektedir. Bu kontrol her ne kadar eldeki 

olanaklar dahilinde gerçekleştirilebilse de, vergi inceleme sonuçları bakımından büyük 

önem taşımaktadır. Çünkü, böylelikle vergi kayıp ve kaçağına yol açan hata ve hileli 

işlemlerin mükellefe yapılacak uyarılarla azaltılması ya da önlenmesi söz konusu 

olabilmektedir50. Ayrıca , etkin bir vergi denetimi, yönetimin aldığı kararların ne ölçüde 

uygulandığını, mükelleflerin yasalara ne ölçüde uyduklarını görmek ve uyumlarını 

sağlamak suretiyle idareyi bir nebze de olsa güçlü kılmaktadır51. Nitekim  mükelleflerin 

etkin bir denetimi maruz kalma riski belli bir düzeyin üzerinde olduğu durumlarda, 

vergi denetiminin bireyler üzerinde caydırıcı etkisi olmaktadır52. Bu sebepledir ki, 

çağdaş vergi yönetimleri vergi denetiminin bu işlevine giderek daha da önem 

vermektedir53.   

2.5.4. Eğitici İşlevi:  

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 oynamaktadır54.  

Daha öncede belirtildiği gibi vergi denetiminin temel amacı kişileri yasalara 

uygun davranmaya yöneltmektir. Vergi denetimi ise, yasalara aykırı davrananlar için bir 

risk oluşturmaktadır. Doğru beyanı sağlayan esas kriter ise, riskin büyüklüğüdür. Kaldı 

ki, vergi denetiminin ana işlevi gelir sağlamaktan ziyade vergi ödeme alışkanlığının 

geliştirilerek beyanların doğruluğunu sağlamaktır55. Bu nedenle vergi bilincinin  

yerleştirilmesi, milli ekonomiler açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Sonuç 

olarak,  vergi konusu okullarda ilgili derslerde vergi bilincini gerçekleştirebilecek 

                                                
50 Akdoğan, a.g.e., s. 10 
51 İbrahim Atilla Acar ve  Mehmet Emin Merter, ‘’Türkiye’de 1990 Sonrası Dönemde Vergi Denetimi ve Vergi 
Denetiminde Etkinlik Sorunu’’, Maliye Dergisi, 2004 , 
http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md147/vergi%20denetimi.pdf , (2 Aralık 2008) 
52 Gülay Akgül Yılmaz, Kayıt Dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, 1. Basım, İstanbul: İSMMO, 2006, s.73 
53 Tekin, Çelikkaya , a.g.e., s. 146 
54 Timur, a.g.e., s.7 
55 Aslan, a.g.m. , s.1 
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biçimde ele alınması ve işlenmesi sağlanmalıdır. Kamuoyu bilincinde, vatandaş 

olabilmek için vergi yükümlüsü olma gereği yerleştirilmeli, böylece vatandaş olma ile 

vergi mükellefi olma birlikteliği sağlanmalıdır56.   

 

2.6. Vergi Denetiminin Türleri :  

Vergi denetimlerinin türleri, bazı özellikler baz alınarak çeşitli ayrımlara 

tutularak tasnif edilebilmektedir. Bu ayrımlara göre vergi denetimi aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılabilmektedir:  

2.6.1. İçerik ve Nedenlerine Göre Denetim Türleri: 

         2.6.1.1. Olağan Denetim: 

Belli plan ve programlar dahilinde yapılan denetimlerdir. Bu tür  denetimlere 

denetim gruplarının yıllık plan ve programlarında yapılması öngörülen denetimler de 

denilebilir. 

      2.6.1.2. Olağanüstü Denetim:  

Belli bir nedene dayalı olarak yapılan denetimlerdir. Bu tür denetimler, 

genellikle  vergi denetimi yapılmasını gerekli kılan bir durumun ortaya çıkmasıyla 

gerçekleştirilir57. Örneğin, önceden belirlenmiş ilke ve kriterlere göre seçilmemiş olup, 

vergi kaçırdığına dair hakkında ihbar , bilgi ve bulgular olan mükellefler nezdinde bu 

özel nedenlerle başlatılan incelemeler olağandışı incelemelerdir58.  

   2.6.2. Yükümlülerin Sınıflandırılması Bakımından Vergi Denetimi: 

Denetlenecek mükelleflerin seçilirken beyan edilen vergi matrahı, aktif 

toplam,çalıştırılan işçi sayısı vb. ölçülerin göz önünde bulundurularak yapıldığı 

denetimlerdir. 

                                                
56 H.Hakan Kıvanç, Türkiye’de Vergi Denetimine İhtiyaç Nedenleri ve Anketleri Işığında Mükelleflerin Vergiye 
Bakış Açısı,  2005, http://www.alomaliye.com/2007/hakan_kivanc_vergi_denetimi.htm ,s.1 (2 Aralık 2008) 
57 Vergi Denetmenleri Derneği, a.g.e., s.28 
58 Topçu,a.g.e.,s.31 
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         2.6.2.1. Toplu İncelemeler:  

Belirli sektör veya iş kollarında faaliyet gösteren işletme ve mükelleflerin 

topluca incelenmesi olup, bunlar arasındaki  dikey ve yatay ilişkilerin dikkate 

alınmasına göre yatay kesit incelemeleri veya dikey kesit incelemeleri olmak üzere iki 

şekilde yürütülmektedir.   

      2.6.2.2. Münferit İncelemeler:  

Önceden belirlenen ilkelere göre ferdi olarak incelemeye alınması kararlaştırılan 

mükelleflerin hesaplarının incelenmesidir59.   

2.6.3. Vergi Türü Açısından Denetim: 

         2.6.3.1. Genel Vergi Denetimi:  

Belli bir vergilendirme dönemi içersindeki tüm hesap ve işlemlerin denetimini 

de amaçlayan bu denetim türü, olağan denetimi de içermektedir.  

            2.6.3.2. Özel Vergi Denetimi: 

Bir vergi denetimi süresince verginin özel bir konu üzerinde yapılan 

denetimlerdir. Sadece amortisman hesap ve işlemlerine ya da vergiden istisna edilen 

kazançlara yönelik denetimler bu denetim türüne örnek olarak gösterilebilir60. 

               2.6.4. Denetlenen ve Denetleyen Arasındaki İlişki Bakımından Vergi 

Denetimi: 

                  2.6.4.1. İç Denetim: 

İç denetim, bir kurumun her türlü etkinliğini denetlemek , geliştirmek, 

iyileştirmek ve kuruma katma değer katmak amacıyla , bağımsız ve tarafsız bir şekilde 

kuruluşun kendi bünyesindeki elemanlar tarafından denetlenmesidir61.  

                                                
59 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.149-150 
60 Vergi Denetmenleri Derneği , a.g.e., s. 28 
61 Kubilay Soydan, ‘’İç Denetim Nedir’’, http://www.ogm.gov.tr/icdenet/makaleler/makale1.doc ( 1 Ocak 2009) 
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Diğer bir ifadeyle, iç denetim bir örgüte hizmet amacıyla örgütün tüm 

faaliyetlerini incelemek ve değerlemek için örgüt içinde kurulmuş bağımsız bir 

değerleme fonksiyonudur.  Denetimden beklenen sadece yönetimin yanlış uygulamalarını 

bulmak değil, bu yanlış uygulamaların nasıl iyileştirileceğini de göstermektir. 

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 sağlamaktır 62.  

                 2.6.4.2. Dış Denetim :  

Dış denetim, denetlenecek olan kuruluşun, kendi personeli olmayan 

denetçilerden oluşan, denetlenecek kuruluşla doğrudan ilgili, bağlı vb. şekilde organik 

bağı olmayan bağımsız ve farklı bir tüzel kişiliği olan denetim organı, grubu veya kişisi 

tarafından denetlenmesidir63. Dış denetim, yükümlülerin yasalara ne ölçüde uydukları 

görmek amacıyla yapılmasının yanında,  vergi yönetiminin başarısının temel ölçütünü 

oluşturmaktadır64.  

 Örneğin 3568 sayılı yasa ile özel denetim işlevi üstlenen, Serbest 

Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler 

tarafından yapılan denetimler de dış denetim kapsamı içindedir. Dış denetim kendi 

içinde bağımsız dış denetim ve kamu denetimi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

              2.6.4.2.1. Bağımsız  Dış Denetim:   

Bağımsız 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 

                                                
62 Kadir Kartalcı , ‘’Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi’’, (Yayınlanmamış Doktora Tezi , Marmara Üniversitesi 
SBE, 2007) , s. 58-59 
63 Kenger, a.g.e, 1. Bölüm 
64 Hasan Hüseyin Savaş, ‘’Vergi Gelirlerinin Denetimi ve Denetimde Etkinlik Kavramı’’Mevzuat Dergisi, 2000, 
http://www.basarmevzuat.com/dergi/2000-12/a/vergigelirden.htm , s.1 ( 7 Aralık 2008) 
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uygunluk ve performans denetimlerinin yapılmasıdır65. Zaten bağımsız denetimi diğer 

denetim türlerinden ayıran özelliği de denetimin konusu ve amacından ziyade 

denetçinin statüsünden kaynaklanmaktadır. 

Bağımsız dış denetim kamu otoritesinin yetkilerinden bir bölümünü kontrollü 

olarak devretmesi suretiyle ortaya çıkmış, çalışma yöntemi, ilke ve kuralları yasalarla 

düzenlenmiş bir denetim şeklidir. Müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan, 

serbest meslek sahibi olarak kendi adına veya bir denetim kurumuna/firmasına bağlı 

olarak faaliyet gösteren denetçi veya denetçiler tarafından gerçekleştirilir. 

Bağımsız denetim talebi, işletmenin yöneticilerinden, ortaklarından ya da 

sahiplerinden gelebileceği gibi işletmeyle iş ilişkisi içinde olan kişi ya da kuruluşlardan 

da gelebilir. Ayrıca bizzat kamu otoritesi tarafından da bağımsız denetim talebinde 

bulunulabilir. Bu durumda, denetimin şekli, kapsamı, nitelikleri, ölçüleri vb. tümüyle 

kamu otoritesi tarafından belirlenir. 

Bağımsız denetçiler finansal denetim, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi 

yapabilirler. Ancak uygunluk ve faaliyet denetimi bir zorunluluk olmayıp,  daha öncede 

belirtildiği üzere genelde işletmenin talebi üzerine yapılmaktadır. Dolaysıyla, bağımsız 

denetimde asıl amaç finansal denetimdir66.  

Buraya kadar bahsedilenlerden anlaşılacağı üzere bağımsız dış denetim daha çok 

özel sektör firmalarında geçerlilik kazanmış ve uygulama alanı bulmuştur. Özellikle 

sermaye piyasalarının gelişmesi özel sektörde bağımsız dış denetime olan ihtiyaç ve talebi 

artırmıştır. Son yıllarda artan oranda kamuda da bağımsız dış denetim uygulamaları 

görülmektedir. 

Örneğin ülkemizde Sayıştay Kanun Tasarısıyla bazı kamu kuruluşlarının 

bağımsız dış denetime tabi tutulması yönünde adımlar atılmıştır. Söz konusu kanun 

tasarısının 46ncı maddesinde bağımsız dış denetim tanımı “1/6/1989 tarihli ve 3568 

sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanununa göre denetime yetkili olan yeminli mali müşavirler ile 28/7/1981 

                                                
65 Kenger, a.g.e, I. Bölüm 
66 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.29 
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tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan bağımsız denetleme 

kuruluşlarıdır” şeklinde tanımlanarak, “Belediyeler ile 4 üncü maddenin (b) bendinde 

sayılan kamu idareleri; Sayıştay’ın talebi üzerine hesap ve işlemlerini bağımsız dış 

denetçilere denetletir. Sayıştay, yapacağı denetimlerde bağımsız dış denetçilerin 

hazırladığı raporlardan yararlanır” hükmüne yer vermek suretiyle kamu kurumlarında 

bağımsız dış denetimin yolu açılmıştır.  

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 

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 sağlayacaktır67. 

       2.6.4.2.2. Kamusal Denetim: 

Kamu denetimi, görev ve yetkilerini yasalardan alan ve kamu adına, kamunun 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere denetim yapan kişi ve kurumlarca gerçekleştirilen 

finansal tablolar, uygunluk ve performans denetimlerini ifade eden kamusal bir 

fonksiyondur.  

Kamu denetim kuruluşları, çeşitli devlet kurumları içinde örgütlenmiş olup; 

kuruluşların faaliyetlerinin yasal mevzuata, devletin ekonomi politikasına, kamu 

yararına uygunluk düzeyini araştırır ve denetler. Yine kamu denetim kuruluşları bağlı 

oldukları kamu birimlerine denetledikleri kuruluşlar ve olaylarla ilgili olarak rapor 

verirler68.  

Kamu denetimini amacı, örneğin ilgili kuruluşların vergi ziyaına neden olup 

olmadıklarını veya tabi oldukları mevzuata aykırı uygulamalarının ve suistimallerininn 

olup olmadığını araştırmak ve bunlara karşı işlem yapmaktır. 

                                                
67 Kartalcı, a.g.e. ,s.62 
68Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Yüksek Denetim,  
http://www.ydk.gov.tr/yuksek_denetim.htm ( 1 Ocak 2009),s.1  
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Bu denetimim kapsamı son derece geniş olup kapsamına tüm kamu organları 

(TBMM, Cumhurbaşkanlığı, TSK vb. gibi kuruluş yasalarında özel denetimi gerektiren 

hükümler bulunanlar hariç) ile devlet içinde yer alan tüm gerçek ve tüzel kişiler 

girmektedir69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
69 Tekin, Çelikkaya, a.g.e.,  s.30  
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    3. TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİM SİSTEMİ VE UYGULAMASI 

         3.1. Türkiye’de Vergi Denetim Sisteminin Tarihçesi: 

              3.1.1.  Cumhuriyet Öncesi Dönemde Vergi Denetimi: 

Ülkemizde vergi denetimi örgütü Osmanlı Devleti’nden devralınmış ve sistem 

ana hatları ile Cumhuriyetin ilk yıllarından da varlığını sürdürmüştür70.  

Yaklaşık 600 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti, şer’i hükümlere tabi olan bir 

İslam devletiydi. Bu nedenle hemen her alanda şer’i hukuk kurallarının hâkimiyeti 

görülür. Bu durum Osmanlı vergi sisteminin oluşumunda da etkili bir faktör olmuş ve 

Osmanlı vergi sistemi, şeri hukuk kuralları çerçevesinde şekillenmiştir71.  

Bu nedenle, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, çağdaş anlamda bir maliye 

teşkilatı olmadığı için XIX. yy. başlarına kadar bir denetim teşkilatı oluşturulmamıştır. 

Ancak XIX. yy sonlarına doğru, devletin tüm mali işlemlerini denetim altına almak 

amacıyla bir denetim örgütü kurulması ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda, 

dönemin maliye nazırı (bakanı) tarafından hazırlanan ve devrin padişahı tarafından 

uygun görülen 25 Temmuz 1879 tarihli İrade-i Seniye’ye dayanılarak çıkarılan ‘’Teftiş 

Muamelatı Maliye Nizamnamesi’’ ile ‘’Heyet-i Teftişiye-i Maliye ‘’(Maliye Teftiş 

Kurulu) kurulmuştur72.  

Maliye Teftiş Kurulu’nun (Heyet-i Teftişiye-i Maliye) oluşturulmasında 

başlıca iki zorunluluk rol oynamıştır. Bunlardan birincisi,  yapısal nitelikte ve 

Tanzimat’tan, özellikle Meşrutiyetten sonra devlet yönetiminde beliren merkeziyetçi 

sistemin bir karşılığıdır. Diğeri ise, bu doğrultuda umur-u maliyenin tanzim ve ıslahı ile 

genel maliye teşkilatının, ülke içerisindeki iyileştirilmesine yönelik olarak projeler 

üretmek; devlet örgütünün çalışmalarındaki eksiklikleri her an görüp, bakanın adına 

                                                
70 Tekin, Çelikkaya, a.g.e.,s. 199 
71 Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici ve Özgür Saraç, Osmanlı Vergi Sistemi ve Anayasal İktisat Perspektifinden 
Bir Değerlendirme, s.2 , http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/maliye-tarihi/anayasal-
perspek-osmanli.pdf , (1 Ocak 2009) 
72 Mustafa Ali Sarılı, Türkiye’de Vergi Denetiminin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne  Yönelik Yapılması 
Gereken Düzenlemeler, Muhasebe Denetimine Bakış, Mayıs 2003, s. 103 
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bakanın vekili olarak çözüme kavuşturmak ve bu eksikliklere neden olanlar hakkında 

gereken her türlü işlemleri yapmaktır73.  

Fransa’daki Maliye Teftiş Kurulu örnek alınarak kurulan Maliye Teftiş Kurulu, 

kurulduğu ilk yıllarda sadece Osmanlı Ordusunun harcamalarını denetlemeye 

yetkiliyken, bu yetki zamanla genişletilmiş ve devletin tüm gelir ve giderlerini 

denetleme yetkisi bu kuruluşa verilmiştir74.   

3.1.2. Cumhuriyet Dönemi Vergi Denetimi:   

Cumhuriyet dönemine, Osmanlı İmparatorluğunun 1863’lerden gelen Temettü 

Vergisi ile girilmiştir. Ancak, ilgili kanunda, daha çok tahmin ve tahrire dayandığı için, 

gerçek anlamda bir vergi denetimine yer verilmemiştir75.  

Bu dönemde vergi denetiminin ilk kez bir müessese olarak uygulanmaya 

başlanması Aşar’ın kaldırılması ile gerçekleştirilmiştir. Ancak Aşar’ın kaldırılması ile 

büyük bir gelir kaybı oluşacaktı. Bu nedenle oluşacak gelir kaybını telafi etmek 

amacıyla 1926 yılında 755 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu yürürlüğe konmuştur. Aslında 

Aşar’ın kaldırılması Cumhuriyet döneminin ilk ve en önemli vergi reformları arasında 

sayılmaktadır. Bu kanun ile imparatorluktan kalma 1914 yılından beri uygulanmakta 

olan Temettü Vergisi yürürlükten kaldırılmış sonra da bunun yerine kazanç vergisi 

uygulanmaya başlanmıştır. Kazanç vergisi kanunun ile, vergi beyannamelerinin 

incelenmesi görevi Tahakkuk Teftiş Memurlarına verilmiştir. Tahakkuk Teftiş 

Memurları ülkemizde ilk vergi denetimi görevini üstlenmiş inceleme elemanlardır. 

Ancak formasyonları ve deneyimleri yeterli olmayan Tahakkuk Teftiş Memurları, bu 

alanda başarılı olamamış bu kadrolar daha sonra kaldırılmıştır76. Bu nedenle sonraları, 

denetim işlerinde serbest muhasebecilerden yararlanılmış; bu kimseler, vergi 

incelemelerinde çalıştırılmışlardır. Bu uygulama, 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu ile 

                                                
73 Ahmet Erol, Devlet ve Denetim, Mükellefin Dergisi, Haziran 1998, s.88 
74 Organ, a.g.e., s. 94-95 
75 Hesap Uzmanları Kurulu, Tarihçe; HUK’un Kuruluşundan Önceki Vergi Denetimi;   2005,   
http://www.huk.gov.tr/tarihce.html , (2 Ocak 2009) 
76 Selahattin Tuncer, Hesap Mütehassıslığından Hesap Uzmanlığına , Vergi Dünyası, Haziran 2001, Sayı:238, s.5  
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2430 Sayılı Muamele Vergisi Kanunu’nun kabul edilmiş olduğu 1934 yılında sona 

ermiştir 77
 

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte, yeni vergilerin denetimi için gerekli olan 

birimler, “Devlet Memurları Maaşatının Tevhid ve Teadülüne Dair Kanun” un kadro 

bölümlerinde ve ilgili yıllara ait “Seneyi Maliyesi Muvazene-i Umumiye Kanunu”na 

ekli cetvellerde belirtilerek oluşturulmuştur. Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı içinde 

yer alan ve “Varidatı Mahsusa Müdüriyeti Umumiyesi”, “Varidatı Umumiye 

Müdüriyeti Umumiyesi”, “Varidat Umum Müdürlüğü” kadroları içinde bulunan 

“Müfettiş”, “Pul Tahakkuk Müfettişi” ve “Tahsilat Müfettişi” gibi unvanları taşıyan 

denetim elemanları; Maliye Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkındaki 29.05.1936 

tarih ve 2996 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, söz konusu unvanları kaldırılmış, 

yerine Varidat Umum Müdürlüğü Kadrosuna dahil olarak Varidat Kontrolörlüğü 

Kadrosu oluşturulmuştur. 29.05.1946 tarih ve 4910 sayılı kanunla Vasıtasız ve Vasıtalı 

Vergiler Umum Müdürlükleri, “Gelirler Umum Müdürlüğü” olarak birleştirilmiştir. 

Aynı kanunla Gelirler Kontrolörü, Gelirler Kontrolör Yardımcısı ve Tahsilat Kontrolörü 

kadroları ihdas edilmiştir.  Daha sonra,   24.03.1950 tarih ve 5655 sayılı Kanunla 

Tahsilat ve Gelirler Umum Müdürlükleri birleştirilerek, Gelirler Genel Müdürlüğüne 

dönüştürülmüştür. Aynı Kanunla, mevcut, Varidat ve Tahsilat Kontrolörleri, Gelirler 

Kontrolörü Kadrolarına aktarılmıştır78.  

Mükellef sayısının artması sonucu, vergi inceleme ve denetime olan ihtiyaç 

artmış, kazanç vergisi hesap mütehassıslığı ile muamele vergisi hesap mütehassıslığı adı 

ile iki ayrı inceleme örgütü kurulmuştur. 1940 yılında ise hesap mütehassıs muavinliği 

kadrosu ihdas edilmiş, hesap mütehassısları başlangıçta defterdarlıklara bağlı bir baş 

hesap mütehassısı yönetimi altında çalışmışlardır. Daha sonra 28.03.1945 tarih 4709 

sayılı kanunla, hesap mütehassıslığı kaldırılarak yerine, Maliye Teftiş Kurulunun yapısı 

esas alınarak, Hesap Uzmanları Kurulu kurulmuştur79. Hesap Uzmanları kurulduğu yıl 

                                                
77 Hesap Uzmanları Kurulu, HUK’un Kuruluşundan Önceki Vergi Denetimi, http://www.huk.gov.tr/index.asp (2 
Ocak 2009) 
78 Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı,Kuruluş Amacı ve Tarihçesi,  http://www.gelkont.gov.tr/amactarih.asp  (2 
Ocak 2009) 
79 Topçu, a.g.e,s. 11-12 
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olan 1945 ile 1950 yılı arasında kazanç vergisi ve muamele vergisi beyannamelerinin 

incelenmesinde görev almışlardır80.   

3.1.3. Günümüzde Vergi Denetimi: 

 Günümüzde, vergi denetimi, Maliye Bakanına bağlı, maliye müfettişleri, 

maliye müfettiş yardımcıları, hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları gelir idaresi 

başkanına bağlı olarak görev yapan gelirler kontrolörleri, stajyer gelirler kontrolörleri 

ile ilin en büyük mal memuru, vergi dairesi başkanına bağlı olarak görev yapan vergi 

denetmenleri ve  vergi denetmen yardımcıları ile vergi dairesi müdürleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir81. 

Ayrıca Cumhuriyet döneminde, her ne kadar çağdaş bir vergi sistemi kabul 

edilmiş olsa da, denetim mekanizmaları istenilen düzeyde işletilememiştir. Bu süre 

içerisinde, büyüyen yerli firmaların ve yabancı firmaların bu yöndeki ihtiyaçlarını 

gidermek üzere yabancı sermayeli denetim kuruluşları da ülkemizde faaliyet 

göstermeye başlamışlardır. Bu dönemde gerek devletin denetleme kuruluşlarında 

gerekse özel sektörde yeterli ve nitelikli elemanlar yetişmiş olmasına rağmen, gerekli 

yasal düzenlemelerin yapılamaması nedeniyle denetim mekanizmalarına duyulan 

ihtiyaca rağmen vergi denetimi etkin bir şekilde gelişememiştir.  Bu nedenle, 1989 

yılında 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu getirilmiş ve bu durum gerekli yasal düzenlemeye 

kavuşturularak bağımsız denetçilik kavramı, vergi sistemimiz içerisindeki yerini 

almıştır82. Tarihsel gelişim süreci içerisinde tüm dünyada, ekonomik hayat içindeki 

fonksiyonu ve önemine uygun olarak saygın ve güvenilir meslek kuruluşu olarak kabul 

edilen, Yeminli Mali Müşavirlik Kurumu ülkemizde de yasal düzenlemeye tabi 

tutularak disipline edilmiş, vergi denetiminin etkinliğinin artmasına yardımcı olmuştur. 

Böylece vergi denetiminde kamu denetçilerinin yanında bağımsız denetçilerde 

denetimdeki yerini almıştır83. 

                                                
80 Sarılı, a.g.e, s.105 
81 Topçu, a.g.e.,s.12 
82 Adnan Çavuş, ‘’Vergi İdaresinin Yükümlüyü Denetim Yolları’’, ( Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara 
Üniversitesi SBE,2006)s.24  
83 Topçu, a.g.e., s.13 
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3.2. Türkiye’de Vergi Denetimi Yapmaya Yetkili Kuruluşlar: 

Türk vergi idaresinin en üst makamı Maliye Bakanlığı’dır. Maliye 

Bakanlığı’nın hukuksal yapısı 178 Sayılı KHK 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))84  

Türkiye’de devletin gelir, gider ve mallarının denetimi, Maliye Bakanlığı’nın 

merkez ve taşra teşkilatında görev yapan denetim birimleri aracılığı ile yerine 

getirilmektedir85. Maliye Bakanlığının gelir ve harcama fonksiyonlarını birlikte 

üstlenmesi ve özelikle diğer Bakanlıklara tahsis olunan ödenek ve kadroların yerinde ve 

kanunlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi görevini yürütmesi 

nedeniyle; Bakanlık bünyesindeki denetim birimleri diğer Bakanlıklara göre farklılıklar 

göstermektedir86. 

Aşağıdaki tablo Maliye Bakanlığı’nın işlevsel denetim yapısını göstermektedir. 

Bu tabloya göre Maliye Bakanlığı’nın denetim yapısı iç ve dış denetim olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır. Buna göre bütçe gelirleri, bütçe giderleri ve devlet mallarının 

denetimi iç denetim kapsamını; vergi denetimin ise denetimin dış kapsamını 

oluşturmaktadır.  

 

 

 

                                                
84 178 saylı KHK’nın 2. maddesinde  Maliye Bakanlığı’nın görevleri; Maliye Politikasının hazırlanmasına yardımcı 
olmak, maliye politikasını uygulamak, gelir politikasının geliştirmek, uygulamak ve devlet gelirlerinin tahsil etmek, 
her türlü gelir- gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve  diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak, 
görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek, kara para 
aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma yapmak ve bu konuya uygulanacak esas ve usulleri belirlemek , 
olarak sayılmıştır. (Bkz.  Çavuş, a.g.e, s.103 , bkz.  http://www.maliye.gov.tr/maliye/khk178a.htm   (3 Ocak2009) 
85 Sarılı, a.g.e.,s.105 
86 Fatih Acar, ‘’Gelir İdaresinin ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması’’, Vergi Sorunları Dergisi, 
Sayı:169, (Ekim 2002), s.204  
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Tablo–1: Maliye Bakanlığı’nın İşlevsel Denetim Yapısı 

 

 

Kaynak: Maliye Teftiş Kurulu, Denetim Şeması,  
http://www.mtk.gov.tr/detail.aspx?cid=70  (3 Ocak 2009)   
 

Bilindiği üzere vergi denetimi, geniş anlamıyla idarenin ve vergi 

mükelleflerinin kanunlarla belirlenen ilkeler çerçevesinde hareket edip etmediklerinin 

tespit edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu anlamda denetimi, vergi idaresinin teftişi 

olarak da ifade edilebilecek iç denetim ve vergi incelemesi olarak ifade edilebilecek dış 

denetim olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. 

Ülkemizde verginin alacakları tarafı, vergi idaresi olarak da adlandırılmaktadır. 

Vergi idaresi denince de ilk akla gelen, Maliye Bakanlığı ve ona bağlı olarak görev 

yapan il ve ilçelerdeki vergi daireleri gelmektedir. Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak 

ülkemizde vergi denetiminden sorumlu kuruluşlar şunlardır: 

- merkezde maliye müfettişleri ve yardımcıları ile hesap uzmanları ve 

yardımcıları, 

-  taşrada defterdarlar. 
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Gelir İdaresi Başkanına bağlı olarak; 

-merkezde gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri, 

- taşrada vergi idaresi müdürleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra 

teşkilatından müdür kadrolarında bulunanlar ile vergi denetmenleri ve vergi denetmen 

yardımcılar, tarafından yürütülmektedir 

Ülkemizde denetim görevini yürüten gelirler kontrolörleri ve maliye 

müfettişlerinin ‘’vergi incelemesi’’(dış denetim) ile ‘’teftiş ve soruşturma’’(iç denetim) 

yetkileri bulunmaktadır. Hesap uzmanlarının ise, sadece vergi inceleme yetkileri 

bulunmakta, teftiş ve soruşturma yetkileri bulunmamaktadır. Vergi denetiminin taşra 

teşkilatında yer alan vergi denetmenlerinin ise gelirler kontrolörleri ve maliye 

müfettişlerinde olduğu gibi, iç ve dış denetim yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca, taşra 

teşkilatında yer alan vergi dairesi müdürlerinin de ‘’vergi incelemesi’’olarak ifade 

edilen dış denetim yetkileri de bulunmaktadır87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 Organ, a.g.e., s.9 
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Tablo 2: Türkiye’de Vergi Denetimi 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kaynak: Sarılı, a.g.m., s. 107 

 

Türkiye’ de vergi denetimi, Maliye Bakanlığı’ nın merkez ve taşra teşkilatında 

yer alan denetim birimleri tarafından gerçekleştirmektedir. Aşağıda bu denetim 

birimleri merkez ve taşra teşkilatı esas alınmak üzere ayrı ayrı incelenecektir.  

 

TÜRİYE’DE VERGİ  DENETİMİ 

İÇ DENETİM DIŞ DENETİM 

Vergi İncelemesi 

Merkez Teşkilatı 
Denetim 
Elemanları 

Taşra Teşkilatı Denetim 
Elemanları 

Merkez Teşkilatı 
Denetim Elemanları 

Taşra Teşkilatı Denetim 
Elemanları 

 Maliye Müfettişleri 
 

 Gelirler Kontrolörleri 

 Vergi 
Denetmenleri 

*Hesap Uzmanları 
*Maliye Müfettişleri 
*Gelirler Kontrolörleri 

*İlin En Büyük Mal Memuru 
* Vergi Denetmenleri  
* Vergi Dairesi   Müdürleri 

Gelir İdaresi Teftiş ve Bu İdarede Çalışan 
Personelin Soruşturması 
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3.2.1. Hesap Uzmanları Kurulu: 

Maliye Bakanlığı’na bağlı en büyük ve en önemli denetim birimlerinin başında 

Hesap Uzmanları Kurulu yer almaktadır.  Hesap Uzmanları diğer denetim birimlerinde 

yer alan yetkililere kıyasla, vergi incelemesi alanında uzmanlaşmış kişilerdir. Öyle ki, 

ülkemizde vergi sisteminin geliştirilmesi ve modern hale getirilmesi için yapılan 

reforma çalışmalarında, Hesap Uzmanları Kurulunun rolü büyük olmuş ve vergi 

denetiminin tarihi gelişimi içerisinde başlı başına bir dönüm noktası olmuştur88.  

Ayrıca, kamu maliyesinin temel sorunu “Vergi” konusu ile uğraşan Hesap 

Uzmanları Kurulu bu alanda verdiği uğraşılar sonucu edindiği bilgi birikimi ve 

deneyimiyle kamunun ayrıcalıklı bir denetim, araştırma ve danışma kurumu kimliğini 

elinde bulundurmaktadır89. 

   3.2.1.1. Kanuni Görevleri ve Vergi Denetimindeki Yeri: 

Hesap Uzmanları Kurulu'nun statüsü ile görev ve yetkileri, kuruluş kanununun 

yanı sıra l2.l2.l983 gün ve l78 Sayılı "Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve bunu değiştiren 207 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile 08.07.l970 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan HUK 

Yönetmeliği'nde belirlenmiştir.  

Kuruluş kanunu uyarınca Hesap Uzmanları Kurulu’nun asli görevi, gelir 

kanunlarının emrettiği mükelleflerin hesaplarını incelemek ve Maliye Bakanı tarafından 

lüzum görülecek etütleri yapmaktır. Hesap Uzmanları Kurulu, inceleme araştırma ve 

danışma görevlerinde bulunmaktadır.  Kurul, 64 yıllık çalışma döneminde asli görevi 

olan vergi denetimini büyük işletme esasına göre üst seviyede ve Türkiye çapında 

planlamış ve gerçekleştirmiştir.  

Kurulun belirtilen görevi yanında özel bilgi ve ihtisası gerektirmesi nedeniyle 

çeşitli Kanun, Kararname ve Bakanlık Makamı’nın onayları ile üstlendiği görevler ana 

başlıklar halinde aşağıda gösterilmiştir. 

                                                
88 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.206 
89 Abdullah  Aslan, ‘’Ülke Hizmetinde  54. Yıl’’, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:214, 1999, s.5 
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- Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, Yabancı Sermayeyi Teşvik 

Kanunu, Bankalar Kanunu, Sigorta Şirketlerinin Kuruluş ve Murakebesi Hakkında 

Kanun, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun, Dernekler Kanunu ve Sendikalar 

Kanunu hükümlerine göre yürütülen mali incelemeler yanında; İktisadi Devlet 

Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları ve Vakıflara ilişkin vergi ve kambiyo 

denetimlerini yapmak,  

 

- Devlet gelir politikasının oluşturulması ile ilgili çalışmalara katılmak, vergi sistemi ve 

tekniğinin geliştirilmesi, uygulamalardaki tereddüt ve aksaklıkların giderilmesi ve 

Kurul’un yetki ve görev alanına giren diğer konulardaki mevzuat ve uygulama ile ilgili 

etüd ve araştırmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak,  

-Kurul mensuplarının vergi mevzuatı ile ilgili eğitim ve öğretimi yanında Bakanlıkça 

gerekli görülen konularda, kamu personelinin eğitimi ve mükelleflerin aydınlatılması 

amacıyla açılacak kurs, seminer ve konferanslara katılmak ve danışma hizmetlerini 

yürütmek,  

-Çeşitli fakülte ve yüksekokullar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 

öğretim görevlisi, danışman ve uzman taleplerini Bakanlık Makamının uygun göreceği 

şekilde karşılamak,  

 

-Bakanlık Makamınca gerekli görülecek her türlü etüd, inceleme, araştırma ve 

soruşturma işlerini yapmak.  

 Özetle Hesap Uzmanları Kurulu ağırlıklı olarak ekonomik içerikli dış 

kamusal denetim fonksiyonunu üstlenmiş bulunmaktadır. Sürdürülen denetimle bir 

yandan kamu finansmanının reel kaynaklardan sağlanmasına yardımcı olunurken, diğer 

yandan da yapılan incelemelerden elde edilen sonuçlarla uygulanan ekonomik ve mali 

tedbirlerin etkinliklerinin ölçümlenmesine ve bu sonuçların idarece değerlendirilmesi 
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suretiyle de alınacak genel ekonomik kararlarla ilgili verilerin toplanmasına yardımcı 

olunmaktadır90. 

Vergi denetimini ülke çapında ve en üst düzeyde planlayan, teşkilatlandıran ve 

yürüten bir denetleme birimi olarak Hesap Uzmanları Kurulu, geride bıraktığı 64 yıllık 

görev dönemi içinde, çok değişik alanlarda ve çok çeşitli konularda hizmetler vermiştir. 

Kurul, kendine tevdi olunan görevleri, daima belli bir plan dahilinde ve kendine özgü 

çalışma anlayışı içinde yürütmüştür. Sözü edilen temel görev ise vergi denetimdir91.    

Kamu Maliyesinin temel sorunu “vergi” konusuyla uğraşan Hesap Uzmanları 

Kurulu, hem ülke çapında üst düzeyde vergi denetimini gerçekleştirmekte, hem de vergi 

politikalarının belirlenmesi çalışmalarına katılarak modern vergi sisteminin oluşumunda 

ve topluma benimsetilmesinde görev üstlenerek Türk Vergi Sistemiyle özdeşleşmiş 

bulunmaktadır. Ülkemizde vergi hukuku, vergi yönetimi, denetim ve vergi inceleme 

konularındaki gelişmelere öncülük etmekte; vergi sistem ve tekniği, muhasebe, mali 

tablolar ve işletme denetimiyle ilgili kuramsal yapıların geliştirilmesi, uygulama 

kalitesinin artırılması ve bilgi düzeyinin yükseltilmesi amacıyla teknik ve bilimsel 

çalışmalar yapmakta ve bu çalışmaları kamunun hizmetine sunmaktadır.  

Hesap Uzmanları Kurulu doğrudan Maliye Bakanına bağlı danışma ve denetim 

birimi olup bu Kurulun mensubu Hesap Uzmanları, Bakan adına büyük işletmeler 

nezdinde dış kamusal denetim yaparlar92. Aşağıdaki tabloda, Hesap Uzmanları 

Kurulu’nun 2001-2007 arasındaki dönemde gerçekleştirdiği vergi incelemelerinin 

ölçülebilir sonuçları özet halinde verilmektedir. 

 

 

 

 

                                                
90 http://www.huk.gov.tr/gorev.html  ( 3 Ocak 2009)  
 
91 http://www.hud.org.tr/yazi_detay.asp?id=5  ( 3 Ocak 2009) 
92 http://www.huk.gov.tr/sinavesas.html  ( 3 Ocak 2009) 
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Tablo 3. Hesap Uzmanları Tarafından Gerçekleştirilen Vergi İncelemesi 

Sonuçları (2001–2007) 

Yılı 
İnceleme 

Sayısı 
İncelenen 

Matrah  
Bulunan Matrah 

Farkı  
Vergi 

Kaçağı 

    TL (1) TL(2) %(2/1) 

2001* 2.559 3.858.514.397 11.787.795.735 306 

2002 1.709 1.256.001.304 2.178.525.931 173 
2003 1.241 4.518.510.330 9.649.903.504 214 

2004 2.494 6.139.712.986 8.999.706.865 147 
2005 3.078 8.513.856.830 5.592.837.186 66 

2006 5.265 12.367.971.680 5.753.270.900 47 
2007 3.133 23.687.190.962 11.876.653.673 50 
 
Kaynak: Gelirler Kontrolörleri Derneği, Son Beş Yıllık Vergi İnceleme Sonuçları, 

http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?ss=13 , Gelir İdaresi Başkanlığı, Faaliyet Raporu, Nisan 2008, 
http://www.gib.gov.tr  

* Şükrü Kızılot, ‘’Faiz Dışı Fazla’’, Hürriyet, 28 Nisan 2004,  
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2004/04/28/450629.asp  ( 15 Ocak 2009) 

 
HUK tarafından 2001–2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen vergi inceleme 

sonuçları göz önüne alındığında, 2001 yılını takip eden ilk iki yılda inceleme sayısının 

azaldığı, bundan sonraki yıllarda ise inceleme sayısının arttığı ancak 2007 yılına 

gelindiğinde 2006 yılına oranla bir nebze de olsa azalmış olduğu görülmektedir. 

Görüldüğü üzere, 2001 yılında sonra yapılan incelemeler sonunda bulunan vergi kaçağı 

oranı, inceleme sayısının artışına paralel olarak düşmüştür. Fakat 2007 yılında yapılan 

inceleme sayısı biraz düştüğünden, vergi kaçağı oranı da %50 civarında seyretmektedir.  

 

3.2.2. Maliye Teftiş Kurulu:  

Kurulduğundan bu yana 130 yıllık maziye sahip Maliye Teftiş Kurulu, işin 

aslına bakılırsa, Devletin var olması ile birlikte ortaya çıkan “mali işlevin” ve bu işlevin 

tabii sonucu olarak “kamuda mali yönetimin” bir parçasını oluşturması açısından büyük 

önem taşımaktadır. Bilindiği gibi, “mali yönetim” Devletin olmazsa olmaz, ya da hiçbir 
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dönemde vazgeçemeyeceği klasik işlevlerinin başında gelmektedir93.   

Türk kamu idaresinde önemli bir yeri bulunan Maliye Teftiş Kurulu(MTK), 

gerek teşkilat gerekse çalışma esasları yönünden pek çok eski ve yeni kamu kuruluşu ile 

banka ve iktisadi devlet teşekkülünün bünyesindeki teftiş ve kontrol ünitelerinin 

oluşumunda örnek alınmıştır.  

Maliye Teftiş Kurulu (MTK), her ne kadar idari açıdan Maliye Bakanlığı’na 

bağlı klasik bir teftiş kurulu (iç denetim organı) gibi görünse de, yetki ve görevlerinin 

genişliği ve ciddiyeti dikkate alındığı zaman, devletin üst denetim birimi fonksiyonunu 

yerine getirmektedir. Dolayısı ile maliye müfettişleri bir nevi devlet müfettişi olarak 

istihdam edilmektedir94. 

3.2.2.1. Kanuni Görevleri ve Vergi Denetimindeki Yeri:  

MTK, Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 543 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 20. 

maddesi uyarınca teftiş, tahkik ve incelemeleri Maliye Bakanı adına yapmanın yanı sıra, 

diğer kanunlarla kendisine tevdi edilen görevleri de yerine getirmektedir. Bu açıdan 

kamu malının, parasının, gelir ve giderlerinin sözkonusu olduğu her yerde ve her işte 

Maliye Müfettişlerinin görev ve yetkileri vardır. Dolayısıyla, Maliye Müfettişlerinin 

vergi inceleme yetkilerinin yanı sıra teftiş ve soruşturma yetkisi de vardır. Görevlerinin 

tamamı düşünüldüğünde vergi incelemesi Maliye Müfettişlerinin toplam görevlerinin 

%10’u ile %15’ine tekabül etmektedir. Bu durum Maliye Müfettişlerinin zamanlarının 

büyük kısmını teftiş ve soruşturmaya ayırdıklarına, vergi incelemesine ise çok daha az 

zaman ayırabildiklerine işarettir95. 

 

 

                                                
93 Tevfik Altınok, Maliye Teftiş Kurulu ve Kamu Mali Denetimi, Maliye ve Finans Yazıları Dergisi,  Temmuz 
2008,  s.2 
94 Organ, a.g.e.,s.106 
95 Yusuf Baytar, ‘’Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadelede  Dikey Denetim Yöntemi’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Çukurova Üniversitesi SBE, 2006), s. 93 
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130 yıllık tarihsel süreç içinde sürekli bir biçimde kendisini yenilemiş; çağın 

getirdiği tüm yenilikleri yapısına uyarlamış; ancak, ilke ve değerlerinden hiç ödün 

vermemiş olan Maliye Teftiş Kurulu96, bir Başkan ile Maliye Başmüfettişi, Maliye bir 

Başkan ile Maliye Başmüfettişi, Maliye Müfettişi ve Maliye Müfettiş Yardımcılarından 

oluşur ve doğrudan Maliye Bakanının emrinde, Bakan onayı ve Bakan adına, devletin 

mali işlerini kendilerine verilen yetkiler dahilinde yaparlar. 

Aşağıda Maliye Teftiş Kurulu’nun sorumlu olduğu görevler bulunmaktadır: 

- Genel 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 (a) bendinde yer alan kuruluşların iştiraki 

bulunan kuruluşları, yetkili makamların isteği ve Maliye Bakanının izni ile teftiş etmek,  

- Dernek, vakıf ve sendikaları mali yönden teftiş etmek,  

 - Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların Maliye Bakanına ve Maliye 

Müfettişlerine tanıdığı teftiş ve inceleme yetkilerini kullanmak97.   

Maliye Müfettişleri, Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak ve onun doğrudan 

emrinde çalışmakla birlikte, doğru ve tarafsız incelemelerde bulunmaktadır98. Aşağıda 

Maliye müfettişleri tarafından 2001 yılından 2007 yılına kadar yapılan vergi inceleme 

sonuçları bulunmaktadır: 

 

                                                
96 Maliye Teftiş Kurulu, Maliye Teftiş Kurulu Tarihi, http://www.mtk.gov.tr/Detay.aspx?contentID=178 (15 Ocak 
2009)    
       
 
97 Maliye Teftiş Kurulu, Maliye Teftiş Kurulu Görev ve Yetkiler,  http://www.mtk.gov.tr/detail.aspx?cid=5 ,  (15 
Ocak 2009) 
98 Mahfi Eğilmez, ‘’Maliye Teftiş Kurulu’’, Radikal Gazetesi, 17 Şubat 2008,  
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=247679  ( 15 Ocak 2009) 
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Tablo 4: Maliye Müfettişleri Tarafından Geçekleştirilen Vergi Denetimi Sonuçları 

(2001-2007) 

Yılı 
İnceleme 

Sayısı 
İncelenen 
Matrah  

Bulunan Matrah 
Farkı  

Vergi 
Kaçağı 

    TL (1) TL(2) %(2/1) 
 2001* 171 20.199.426 4.712.672 23 
2002 3.109 106.857.163 88.630.031 83 
2003 1.917 347.946.563 117.195.151 33 
2004 219 19.154.936 15.350.867 80 
2005 47 3.630.946 4.640.211 128 
2006 90 33.578.690 41.712.434 124 
2007 208 657.770.993 132.557.590 20 

Kaynak: Gelirler Kontrolörleri Derneği, Son Beş Yıllık Vergi İnceleme Sonuçları, 
http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?ss=13 , Gelir İdaresi Başkanlığı, Faaliyet Raporu, Nisan 2008, 
http://www.gib.gov.tr  

* Şükrü Kızılot, ‘’Faiz Dışı Fazla’’, Hürriyet, 28 Nisan 2004,  
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2004/04/28/450629.asp  ( 15 Ocak 2009) 

 
 

 
Maliye Müfettişleri tarafından gerçekleştirilen vergi inceleme sonuçlarına göre, 

2001 yılında 171 olan inceleme sayısı 2002 yılında 18 katın üzerinde artarak 3.109 

olarak gerçekleşmiştir. Vergi kaçağı oranı ise bu artışa paralel olarak 3.6 kat artmıştır. 

2002 yılından itibaren inceleme sayısı ise düşmüştür. 2006 yılında inceleme sayısı 90 ve 

incelenen matrah 33.578.690 TL’dir. 2007 yılında ise inceleme sayısı bir önceki yıla 

göre 2.3 oranında artmış ve bulunan matrah farkı 3.18 oranında artmıştır. Ancak vergi 

kaçağı oranı, %20 oranı ile en düşük seviyede 2007 yılında gerçekleşmiştir.  

3.2.3. Gelirler Kontrolörleri:  

Maliye Bakanlığında 73 yıldır merkezi denetim elemanı olarak görev yapan 

gelirler kontrolörleri, Türkiye genelinde vergi incelemesi yapma, gelir idaresi merkez ve 

taşra teşkilatının tüm işlemlerini teftiş etme, maliye memurları hakkında soruşturma 
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yapma ve diğer bazı kanun ve kararlarla kendilerine verilen denetim işlerini 

gerçekleştirme görev ve yetkisi ile donatılmış merkezi bir denetim birimidir99.  

3.2.3.1.  Kanuni Görevleri ve Vergi Denetimindeki Yeri: 

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında 178 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 43 üncü 

maddesinde Gelir İdaresinin “her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak; teftiş, 

inceleme ve soruşturma işleriyle kanunlar ve diğer mevzuatla kendilerine verilen 

görevleri” yapacakları belirtilerek, aynı kanun hükmünde kararnamenin 12’nci maddesi 

ve 543 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile bu maddeye eklenen bentlerde Gelir 

İdaresi Başkanlığının görevleri sayılarak Gelir İdaresi Başkanı, “Teşkilat ve görev 

alanına giren işlemleri Kontrolörleri vasıtasıyla inceletir ve denetletir” hükmüne yer 

verilmiştir.   

05.05.2005 tarih ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunla Gelirler Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılarak Gelir 

İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Yeni yapılanmada Gelirler Kontrolörleri Daire 

Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının tek merkez denetim birimi olarak 

örgütlenmiştir100. 

Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun değişik 135’inci maddesinin ikinci 

fıkrası, Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer Gelirler Kontrolörlerinin “her hal ve takdirde 

vergi inceleme yetkisini haiz” oldukları; 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 134’üncü 

maddesi, Gelirler Kontrolörlerinin” her hal ve takdirde, harçları tahsile salahiyetli 

memurların hesaplarını teftiş ve kontrole yetkili bulundukları ve 4208 sayılı 

“Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi”ne ilişkin Kanunun 3’üncü maddesinin iki ve 

üçüncü fıkraları da Gelirler Kontrolörlerinin karapara aklama suçunun araştırılması ve 

incelenmesi ile görevli ve yetkili oldukları hükmüne amirdir.  

                                                
99  Acar, a.g.m. , s.205 
100 Baytar, a.g.e. , s.95 
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Bu hükümler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Gelirler 

Kontrolörlerinin görev ve yetkileri denetim çeşitleri ile görev ve yetkiler itibariyle 

şunlardır:  

- Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının bütün işlerini teftiş 

etmek ve incelemek, (Gelir İdaresi merkez birimlerinin teftişi, Gelir Müdürlüğü, 

İstihbarat arşivleri, Vergi dairesi, Takdir komisyonları ve Uzlaşma komisyonlarının 

teftişi.)  

- 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 yurtiçinde ve yurtdışında, harçları tahsile yetkili 

memurların hesaplarını teftiş ve kontrol etmek, 

- Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince vergi kanunları açısından 

mükellefler hakkında her türlü vergi incelemesi yapmak, 

 - 4208 sayılı Kanun kapsamına giren kara para aklama suçunun araştırma ve 

incelemesini yapmak, 

-Kanunlar, özel anlaşmalar ve sair mevzuatla yürütülmesi Gelir İdaresi 

Başkanlığı’na verilen işlerin kapsamına giren konularda, inceleme ve araştırmalar 

yapmak, uygulanan kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik, karar genel tebliğ ve 

muktezalar hakkında görüş ve önerilerde bulunmak 

- Kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerde verilen diğer görevleri yerine 

getirmek, 

- Bakanlık Makamı veya Gelir İdaresi Başkanlığınca istenen diğer işleri 

yapmak,  
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- 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 gibi görevleri de vardır101
.  

Bu görev ve yetkilerle birlikte çeşitli kanun ve idari mevzuatla da kendilerine 

birçok önemli yetki verilen Gelirler Kontrolörleri bu şekilde sadece Maliye 

Bakanlığı’nın değil devletin diğer Bakanlık ve kurumlarının ihtisas gerektiren denetim 

sürecinde de aktif olarak yer almaktadır.  

Etkinlik, yetkinlik, bağımsızlık, tarafsızlık, mesleki özen ve etik değerlere 

sahip olma gibi uluslararası denetim ilke ve prensiplerine kurulduğu günden bu yana 

taşıyan Gelirler Kontrolörleri, Maliye Bakanlığı’nın ve Gelir İdaresi’nin mevcut güven 

ve saygınlığının kazanmasında ve sürdürmesinde büyük pay sahibidir102.  

Vergi denetiminde son derece büyük bir yere sahip olan Gelirler 

kontrolörlerinin yapmış olduğu incelemeler aşağıdaki tabloda yıllar bazında 

gösterilmiştir: 

Tablo 5: Gelirler Kontrolörleri Tarafından Geçekleştirilen Vergi Denetimi 

Sonuçları (2001–2007) 

Yılı 
İnceleme 

Sayısı 
İncelenen 

Matrah  
Bulunan Matrah 

Farkı  
Vergi 

Kaçağı 
    TL (1) TL(2) %(2/1) 

2001* 2.594 275.498.146 550.108.491 199,7 
2002 3.078 6.806.929.429 3.605.275.778 53 
2003 2.682 10.955.223.073 5.212.493.300 48 
2004 2.251 3.360.258.119 5.713.052.507 170 
2005 3.943 9.748.973.841 30.233.862.613 310 
2006 3.414 19.747.548.207 37.200.280.933 188 
2007 3.467 4.173.400.835 12.463.608.975 299 

Kaynak:Gelirler Kontrolörleri Derneği, Son Beş Yıllık Vergi İnceleme Sonuçları, 
http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?ss=13 , Gelir İdaresi Başkanlığı, Faaliyet Raporu, Nisan 2008, 
http://www.gib.gov.tr  

* Kızılot, a.g.m, s.4   

                                                
101 Gelirler Kontrolörlüğü Daire Başkanlığı, Görev ve Yetkiler, http://www.gelkont.gov.tr/gorev.asp , (17 Mart 2009) 
102 Gelirler Kontrolörlüğü Daire Başkanlığı, Gelirler Kontrolörünü Misyonu, Görevleri,Yetkileri, 
http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp , (17 Mart 2009) 
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Gelirler kontrolörleri tarafında yapılan vergi inceleme sonuçları incelendiğinde, 

vergi inceleme sayısı dönem başı olan 2001 senesinde 2.594 iken bu sayı 2002de 

3.078’e çıkmış ve 2003’te 2.682’ye, 2004’te ise en düşük seviye olan 2.251 seviyesine 

inmiştir. 2005 yılında vergi inceleme sayısı tekrar artarak 3.943’e yükselmiş, 2006 

yılında ise bu oran 3.414’e inmiştir. 2007’de ise vergi inceleme sayısı 2006’ya nazaran 

biraz yükselmiş ve 3.467 seviyesine gelmiştir. Vergi kaçağı oranı 2001 yılında 199,7 

iken, bu oran 2002 yılında vergi inceleme sayısının artışına bağlı olarak 53’e düşmüştür. 

2004 yılında ise inceleme sayısı bir nebze azalmış olsa da vergi kaçağı oranı bir önceki 

yıla göre, 3,5 katına çıkmış ve 170 olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılı ise en yüksek 

matrah farkının bulunduğu yıldır. 2007 yılında ise matrah farkı düşmüş fakat yinede 

vergi kaçağı oranı 2006 yılına göre yaklaşık 1,59 katına çıkmıştır.  

3.2.4 Vergi Denetmenleri: 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatının en önemli vergi 

inceleme elemanları Vergi Denetmenleridir.  

Vergi Denetmenlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına, çalışmalarına ve 

atamalarına ilişkin usul ve esaslar Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmenlerinin 

görev, yetki, çalışma ve atama usulüne ilişkin yönetmelikle belirlenmiştir.  

3.2.4.1. Kanuni Görevleri ve Vergi Denetimindeki Yeri 

Vergi Denetmenleri Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Başkanlıkları’nın 

Denetim Grup Müdürlüklerinde görev yapmaktadırlar. Vergi Denetmenleri Gelir İdaresi 

Başkanlığınca gerekli görülen hallerde il defterdarlıklarında, vergi dairesi 

başkanlıklarında, vergi incelemeleri, teftiş ve soruşturma yapmak üzere 

görevlendirilmektedirler. Denetmenlerden uygun görülenler, Gelir İdaresi 

Başkanlığınca Vergi Dairesi Başkanlıkları emrinde münhasıran vergi incelemesi 

yapmakla görevlendirilmektedirler. Vergi Dairesi Başkanlıkları  emrinde 

görevlendirilen denetmenler Vergi Dairesi Başkanının emir ve talimatları doğrultusunda 

görev yaparlar103. 

                                                
103 Baytar, a.g.e., s.98 
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Vergi Denetmenlerinin inceleme yetkileri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

135. maddesinde sayılmış, teftiş ve soruşturma yetkileri ise halen yürürlükte bulunan 

Vergi Denetmenlerinin Görev Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik te 

belirtilmiştir104.  

Vergi Denetmenleri bu görevleri yürütürken teftiş ve vergi inceleme elemanına 

tanınmış olan yetkileri kullanırlar. Bu yetkiler başta 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

olmak üzere çeşitli kanunlarda yer almaktadır. Bir kaç örnek vermek gerekirse; 

 

        1- Vergi denetmenleri vergi kanunlarını, bilimsel yöntemlerle, öncelikle deyimsel 

olmak üzere amaçsal ve karma olarak yorumlayabilirler. Yaptıkları yorum sonucunda 

vardıkları sonuçlar sonrasında düzenledikleri raporlar -bu raporlar kıymetli evrak 

addedilerek- işleme konulmak zorundadır (V.U.K. Md. 3). 

 

        2- 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 (V.U.K. Md.7). 

 

       3- Vergi denetmenleri tarafından düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında 

hesaplanan matrah veya matrah kısmı üzerinden re'sen vergi tarh edilir (V.U.K. Md. 

30). 

 

    4-Bir mükellef nezdinde arama yapılıp yapılmamasına gerek görülmesi inceleme 

elemanının takdirindedir (V.U.K. Md.142). 

        5- Bütün özel ve tüzel kişiler (kamu dahil), inceleme ile ilgili bilgileri, gizli de 

olsa, vergi denetmenine vermek zorundadır (V.U.K. Md.148). 

                                                
104   T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Denetmenliği Mesleğinin Tarihçesi,   
http://www.mvdb.gov.tr/vdh.asp  (10 Mart 2009) 
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  6- 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 denetmenleri, vergi inceleme yetkisini kanundan alırlar (V.U.K. Md. 135). 

Bu yetki tüm ülkeyi ve tüm mükellefleri kapsar105. 

 Aşağıdaki tabloda vergi denetmenlerinin 2001-2007 yılları arasında yapmış 

olduğu vergi inceleme sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 6: Vergi Denetmenleri  Tarafından Geçekleştirilen Vergi Denetimi Sonuçları 

(2001–2007) 

Yılı 
İnceleme 

Sayısı 
İncelenen 

Matrah  
Bulunan Matrah 

Farkı  
Vergi 

Kaçağı 
    TL (1) TL(2) %(2/1) 

2001* 46.013 2.288.863.774 958.446.579 41,9 
2002 56.864 5.216.011.211 1.803.750.356 34,6 
2003 47.886 8.699.782.793 3.309.729.644         38 
2004 50.292 11.198.767.276 2.836.615.496 25,3 
2005 50.700 13.557.005.952 2.724.562.900 20,1 
2006 67.282 13.635.736.589 4.212.648.670 30,9 
2007 73.283 33.317.190.047 5.356.979.718 16 

 Kaynak: Gelirler Kontrolörleri Derneği, Son Beş Yıllık Vergi İnceleme Sonuçları, 
http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?ss=13 , Gelir İdaresi Başkanlığı, Faaliyet Raporu, Nisan 2008, 
http://www.gib.gov.tr  

* Şükrü Kızılot’tan alınmıştır 

Görüldüğü üzere ülkemizde vergi denetimlerini büyük bir çoğunluğu vergi 

denetmenleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Vergi denetmenlerinin 2001–2007 yılları 

arasında ortalama olarak gerçekleştirdikleri inceleme sayıları 56.000’in üzerindedir. 

Tabloya göre 2001 yılında 46.013 olan inceleme sayısı 2002 yılında 56.864’e 

yükselerek yaklaşık %23,4 oranında artmıştır. Bu rakam 2003 yılında 47.886 ‘ya inmiş, 

2003 yılını takip eden yıllarda ise giderek artmıştır. Son olarak, 2007 yılında en yüksek 

seviyesine ulaşarak 73.283’e yükselmiştir. Dikkat edilirse, 2003 yılı dışında , her sene 

                                                
105 Vergi Denetmenleri Derneği, Vergi Denetmeni Görev ve Yetkileri, 
http://www.vdd.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=38 (10 Mart 2009) 
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inceleme sayısı artmış ve bu doğrultuda vergi kaçağı oranı giderek azalmış ve 2007 

yılında %16 olarak gerçekleşmiştir.  

 

2.2.5. İlin En Büyük Mal Memuru: 

Bir ilin en büyük mal memuru defterdardır. Defterdarlar, vergi incelemesini  

VUK’un 135. maddesi ile kendilerine tanınan yetki çerçevesinde  yerine 

getirmektedirler. 2005 yılında daha güçlü Gelir İdaresi oluşturulması  amacıyla, 5345 

sayılı Kanunla Gelirler Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı’na 

dönüştürülmüştür. Yeni kanunla Defterdarlıkların bünyesindeki Vergi Daireleri ve 

Vergi İnceleme Birimleri, illerde oluşturulan ‘Vergi Dairesi Başkanlıkları’na 

devredilmiş, Defterdarlıklara ise Milli Emlak, Muhasebat ve Muhakemat İşleri 

bırakılmıştır. Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, Vergi Dairesi Başkanlıklarının 

kurulduğu yerlerde Defterdarların vergi incelemesi yetkisi Vergi Dairesi Başkanlığı’na 

devredilmiş olmaktadır. Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kurulu olmadığı yerlerde ise, 

Defterdarların vergi inceleme yapma yetkisi devam etmektedir106. 

2.2.6. Vergi Dairesi Müdürleri: 

Vergi dairesi müdürleri 5345 sayılı kanun ile yapılan değişiklik neticesinde 

vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde söz konusu başkanlığa, kurulmayan yerlerde 

ise Defterdarlıklara bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedirler. Vergi Dairesi Müdürleri 

VUK’nun 135. maddesinden aldıkları yetkiye dayanarak vergi incelemesi yapma 

yetkileri bulunmaktadır. Ancak uygulamada iş yoğunluğu nedeniyle genellikle fazla 

zaman almayan, beyanname üzerinden tespit edilen matrah farklarına dayanılarak 

düzenlenen matbu raporlarla bu yetkilerini kullanmakta, derinlemesine araştırma ve 

tespitler gerektiren incelemelerde, olayın merkez veya yerel denetim elemanlarınca 

incelenmesini sağlamak üzere, olayı bir üst makama intikal ettirmektedirler107.  

                                                
106 Organ, a.g.e. s. 119-120 
107 Sarılı, Türkiye’de Gelir İdaresi İle Vergi Denetiminin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Yeniden 
Yapılandırılması, İstanbul: İTO Yayınları, Yayın No: 2003/41, s.84 
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Aşağıdaki tabloda 2001–2007 yılları arasında vergi dairesi müdürleri 

tarafından yapılan vergi inceleme sonuçları gösterilmiştir.  

Tablo 7: Vergi Dairesi Müdürleri Tarafından Gerçekleştirilen Vergi 

Denetim Sonuçları (2001–2007) 

Yılı 
İnceleme 

Sayısı 
İncelenen 

Matrah  
Bulunan Matrah 

Farkı  
Vergi 

Kaçağı 

    TL (1) TL(2) %(2/1) 

2001 16.949 846.546.767 177.254.201 20,9 

2002 48.484 477.592.948 295.148.552 61,8 

2003 14.525 1.041.732.512 545.655.543 52,4 

2004 98.625 1.406.159.430 1.148.190.885 81,7 

2005 46.810 724.999.648 149.451.255 20,6 

2006 34.391 1.011.803.514 211.570.745 20,9 

2007 55.756 1.573.520.598 621.180.194 39,5 
Kaynak: Gelirler Kontrolörleri Derneği, Son Beş Yıllık Vergi İnceleme Sonuçları, 
http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?ss=13, Gelir İdaresi Başkanlığı, Faaliyet Raporu, Nisan 2008, 
http://www.gib.gov.tr  

* Kızılot’tan alınmıştır. 

Vergi dairesi müdürleri tarafından 2001–2007 yılları arasında yapılan vergi 

inceleme sonuçlarına bakılırsa, 2001 yılında 16.949 inceleme yapılmış, ve vergi kaçağı 

oranı %20,9 olarak tespit edilmiş; 2002 yılında vergi inceleme sayısı artarak 48.484’e 

yükselmiş fakat vergi kaçağı oranı 61,8’e çıkmıştır. 2003 yılında inceleme sayısı 

%29,95 oranında azalarak 14.525’e düşse de vergi kaçağı oranı 52,4 seviyelerindedir. 

98.625 inceleme yapılarak, en fazla incelemenin olduğu yıl ise 2004 yılıdır, ancak 2004 

yılında bulunan vergi kaçağı oranı 81,7’dir. 2004 yılından sonra vergi inceleme sayıları 

azalmış ve en son 2007 yılında 55.756 vergi incelemesi yapılmış, vergi kaçağı oranı ise 

39,5 olarak tespit edilmiştir.  

Aslında ilginç olan, inceleme sayısı arttığı zaman belirli yıllarda vergi kaçağı 

oranının da artmış olmasıdır.  İlerleyen bölümlerde ele alınacağı üzere, bu durum akla 

şu soruyu getirmektedir:’’Vergi denetimi verimli ve etkin bir şekilde yapılmakta 

mıdır?’’. 
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3.3. Türkiye’de Vergi Denetiminin Türleri: 

Kamusal hizmetlerin finansmanında çok çeşitli kamu gelirlerinden 

yararlanmak mümkün olsa da, kamusal hizmetlerin finansmanı noktasında, çok çeşitli 

kamu gelirleri yerine vergilere ağırlık verildiği görülmektedir. Kamu hizmetlerinin 

finansmanında, büyük katkısı olan vergilerin etkin bir şekilde kontrol altında tutulması 

gerekmektedir. 

Daha önce de belirtildiği gibi çağdaş vergicilik anlayışı çerçevesinde vergi 

sistemleri; mükellefin gelirini ve bu ticari işlemlerini kendilerinin beyan etmelerini ve 

bu beyanlar üzerinden vergilendirilmesine dayanmaktadır108. Türk Vergi Hukukunda, 

vergilendirmede, kural olarak, yükümlünün beyanı esas alınmaktadır. Bu çerçevede, 

yükümlü süresi içinde ve usulüne uygun olarak vergiyi doğuran olayı ve matrah 

üzerinden hesaplanan vergiyi vergi dairesine bildirmekte ve vergilendirme işlemleri bu 

beyana dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak, yükümlünün beyan ödevini hiç 

yerine getirmemesi, eksik yerine getirmesi, hatta yükümlülüğünü ya da yükümlülüğünü 

etkileyen durumları gizlemesi de mümkündür.  

Vergi idaresine, vergiyi doğuran olayı ve yükümlülüğe etkili olguları ortaya 

çıkarmak, yükümlülerin yaptıkları beyanların doğruluğunu araştırmak ve belirlemek 

üzere tanınan hukuki imkanlar, yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplamadır (VUK 

m.127–152). Vergi İdaresi yükümlülerin vergi kanunlarına uyup uymadıklarını bu 

hukuki araçları kullanarak yerine getirmektedir. Vergi kanunlarında düzenlenen 

yaptırımların uygulanmasına dayanarak olacak bulgular, bu denetim yollarından 

yararlanılarak belirlenmektedir109.    

 

 

                                                
108 Hakan Ay, Tunç Baran, ‘’Türkiye’de ve AB’de Vergi Denetimi’’ , Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:237, (Haziran 
2008), s. 214 
109 Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, 3. Baskı, Ankara:Yetkin Basımevi,2004, s.222 
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3.3.1. Yükümlülük ve Beyanname Tetkiki: 

    3.3.1.1. Yoklama : 

Vergi Usul Kanunun 127. maddesine göre, yoklama, mükellefleri ve 

mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları, belgeleri ve mevzuatları araştırmak ve 

tespit etmeye yönelik bir araştırma işlevidir(VUK mad.127) . Aynı madde 3239 sayılı 

kanunun 12. maddesiyle değiştirilerek hasılat tespitleri, belge ve kayıt düzeni kontrolleri 

gibi maddi kontroller de yoklama kapsamına dahil edilmiştir110. Dolayısıyla yoklama bir 

nevi mükelleflerin yaptığı işlemleri tümüyle yansıtmaktır. Bir diğer şekilde yoklama, vergi 

denetimini daha etkili kılmak amacıyla, mükelleflerle vergisel olayların meydana 

gelmesi sırasında, doğru, tam, düzenli ve sürekli bir şekilde kayıtlara alınıp 

alınmadığının tespit edilmesi olarak da ifade edilebilir111. Böylelikle yoklamanın hedefi, 

vergilendirmeyi etkileyen ve vergi idaresinin bilgisi dışında kalan olgu ve bulguları 

ortaya çıkarmaktır112.  

Aslında vergi denetimi yoklama ile başlamaktadır. Yoklama yapılmadan, işyeri 

ve ekonomik faaliyetler saptanmadan vergi denetimi etkin bir şekilde yapılamaz113. 

Örneğin, mükellefler işe başlamalarını, işyeri adres değişikliklerini, şube işyeri 

açılışlarını, işi terklerini, işçi çalışmalarını ve buna benzer vergilendirmeyi etkileyen 

maddi olayları bir bildirimle Vergi Dairesine haber vermek zorundadırlar. Vergi dairesi 

tarafından bu bildirimin doğruluğu yerine görülerek tespit edilir. İşte bu tespit, 

yoklamadır114. 

 Yoklamanın en önemli fonksiyonu, mükellefiyet kaydı olmayanların 

mükellefiyetliklerinin tesisinin sağlanması sonucu, potansiyel vergi mükelleflerinin 

vergi mükellefi statüsüne alınabilmesidir. Yoklamanın etkin hale getirilmesi, vergi 

kayıp ve kaçaklarının önlenebilmesi açısından son derece önemlidir. Etkinliğin 

sağlanabilmesi ise, ciddi bir planlama ile mümkündür. Sadece yapılmış olsun diye 
                                                
110 Levent Demirdağ,‘Mali Açıdan Yoklama’’, ‘’Mali Çözüm Dergisi’’,1992 , 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/16MaliCozum/06-LeventDemirdag29.   (10 Mart 2009),  
111 Sarılı, Türkiye’de Vergi Denetiminin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Yapılması Gereken 
Düzenlemeler, s. 117 
112 Selim Kaneti, Vergi Hukuku, 2. Baskı, İstanbul:Filiz Kİtabevi,1989,s.165 
113 Münevver Katkat, ‘’Muhasebede Vergi Yönünden Denetimin Kayıt Dışı Ekonomi Üzerindeki Başarısı’’, 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum Üniversitesi SBE,2007), s.183  
114 Mehmet Tosuner, Zeynep Arıkan, Vergi Usul Hukuku, 7. Basım, İzmir, 2006, s.143 
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yapılan yoklamalar amacına ulaşamadığı gibi, mükelleflerin tepkilerine de neden 

olmaktadır115.  

Yoklamaya yetkili olanlar VUK’nun 128. maddesi belirtilmiştir. VUK’nun 

128. maddesine göre; 

- Vergi Dairesi Müdürleri,  

-Yoklama memurları, 

-Yetkili makamlarca yoklama işi ile görevlendirilenler, 

-Vergi incelemesine yetkili olanlar, 

- Gelir uzmanları , yoklamada yetkilidirler.  

Bu madde hükmüne göre vergi incelemesine yetkili olan denetim elemanları 

tarafından gerektiğinde yoklama yapılabilmektedir. Denetim elemanları, yoklama 

sayesinde vergisel işlemlerle ilgili maddi olayları tespit ederek kayıt altına alınmasını 

sağlamaktadırlar. Böylece, vergiyi doğuran olayların vuku bulduğu anda yapılan 

yoklamalar, vergi denetimlerinin daha gerçekçi temellere oturtulmasını 

sağlamaktadır116. 

Yoklama her zaman yapılabilir. Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye haber 

verilmez (VUK mad.130)117.Yoklamaya yetkili olanlar geçici olarak ve belirli 

zamanlarda değil, bütün yıl içinde ve her zaman (günün 24 saati) yoklama yapabilirler. 

Yoklama, vergilendirmeyi etkileyen ve vergi idaresinin bilgisi dışında bulunan 

olguları ortaya çıkartmak suretiyle vergi adaletine ve sosyal adalete katkıda bulunmayı 

ve hazineye ek gelir sağlamayı amaçlamaktadır. Şöyle ki; yoklama henüz 

mükellefiyetini tesis ettirmemiş kişilerin ve vergilendirilmeyen kaynakların ortaya 

çıkarılması yönleri ile vergi gelirlerini artırırken; vergi kaçıranları saptayıp 

vergilendirilmelerini sağlaması yönü ile ödeyenler nezdinde ticari rekabeti daha adil 

                                                
115 Katkat, a.g.e., s. 183 
116 Sarılı, a.g.m. , s.117 
117 Yürürlükteki Tüm Vergi Kanunları, Vergi Usul Kanunu, 18. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık,2003 s. 232 
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hale getirmekte ayrıca mükelleflerin vergi dışı kalmasını önlemesi dolayısıyla sosyal 

adalete hizmet etmektedir118.  

3.3.1.2. Beyanname Revizyonu:  

Beyanname revizyonu, vergi dairesindeki yetkililerin vergi incelemesi dışında 

yaptıkları bir denetim türüdür. Beyanname revizyonunda amaç; beyanname ve 

eklerindeki bilgilere dayanılarak ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırmak, 

tespit etmek ve sağlamak, hatanın tekrar yapılmasını engellemektir. Vergi 

istatistiklerine göre yükümlüler, beyanname düzenlerken çok hata yaptıklarından, 

karmaşık inceleme tekniklerine gerek kalmadan bu yöntem sayesinde eksik beyanlar 

tespit edilmektedir Böylece yükümlülerin vergi kanunlarına daha fazla uymaları 

sağlanmaktadır.  

 Beyanname revizyonu yıllık beyannameler üzerinden yapılmaktadır. Öncelikli 

olarak verilen beyannamelerin usul ve şekil bakımından yasal hükümlere, tebliğlere 

uygun olup olmadığına, daha sonra V.U.K.’un vergi hatalarını düzeltmeye ilişkin 

hükümlerine göre maddi vergi hukuku hatalarının olup olmadığına bakılmaktadır. 

Beyanname revizyonu inceleme elemanlarınca yapılabileceği gibi vergi dairesi 

memurlarınca da yapılabilmektedir. Memurların yaptıkları revizyonun sonucunda 

yükümlülerden defter ve bilgi istemeleri veya onlarla birlikte tespit yapmaları gerekirse 

bu işlemler ancak inceleme elemanları tarafından yapılabilmektedir. 

Vergi dairelerinde beyanname revizyonunu Tarama-Kontrol Bölümü 

yapmaktadır. 2996 Sayılı Maliye Vekaleti Teşkilat ve Vazifelerine İlişkin kanunun 23. 

maddesine göre çıkarılan Vergi Dairelerinin Kuruluş ve Görev Yönetmeliğine göre 

bağımsız vergi dairelerinde Tarama-Kontrol bölümü oluşturulmuş ve bu bölüm vergi 

dairesi müdürüne bağlı olarak görev yapmaktadır. Beyanname revizyonunda; 

beyanname ve eklerinin kapsamlı bir incelemeye girmeksizin tüm yükümlüleri  

kapsayacak şekilde planlanarak, örgütlenerek vergi kanunlarına göre eksik ve hataların 

                                                
118 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.111 
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saptanması ve bu hatalarla ilgili yükümlüyle hemen temasa geçilerek    gereğini basit bir 

usulle yerine getirilmesi sağlanarak etkin bir denetim izlenimi verilmelidir119. 

3.3.2. Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi: 

Uygulamada kayıt nizamı ve belge düzeni denetimi, cari denetim veya 

yüzeysel denetim olarak da adlandırılan ve kamuoyunca  yaygın ve yoğun vergi 

denetimi olarak   bilinen bu 120denetimin amacı,  vergi kaybı ile ilgili delil ve izler 

ortadan kalkmadan, anında yapılacak denetimlerle, vergiyi doğuran olayların maddi 

bünyesi ile kayıtlar arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek ve vergi kaybına neden olan 

suçların zamanında önlenmesini sağlamaktır121.  

 Bir diğer ifadeyle yaygın ve yoğun vergi denetimleri, vergiyle ilgili olayların 

zamanında kavranması, belge düzeninin yerleşmesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesi, 

vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve mükellefleri eğiterek yapılabilecek hataların 

önüne geçilmesi amacıyla yapılmaktadır. Yaygın ve yoğun vergi denetiminin diğer 

amaçları; ekonomik delil sistemine işlerlik kazandırmak, vergi incelemelerini 

mükellefin defter ve belgeleri ile sınırlı kalmaktan kurtarmak, mal, hizmet ve nakit 

hareketlerinin tümü için belge düzenlenmesini ve düzenlenen belgelerin yasal defterlere 

kaydını sağlamak, mükellefiyet ile ilgili olayları, kayıtları ve konuları araştırmak 

suretiyle vergilendirme ile ilgili olayları  anında saptamaktır122.  

Dolayısıyla bu denetim şekli bir anlamda vergi idaresinin mükellefe yardım 

şeklinde algılanmakta ve mükelleflerin ileride daha az ağır cezalarla karşı karşıya kalma 

olasılığı büyük ölçüde bertaraf edilmiş olmaktadır. 

Yaygın ve yoğun vergi denetimi yoklama ile iç içe girmiş bir yöntem olmasına 

rağmen, yoklama ile arasındaki  önemli fark bulunmaktadır. Yaygın ve yoğun vergi 

                                                
119 H.Nezih Şeker, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, İstanbul:Beta Yayınları, 1994, s.23 
120 Sami Kazıcı, ‘’Vergi Kaçakçılığına Teorik  Yaklaşım  Türkiye’de Vergi Denetimi ve Vergi İstihbarat Arşivi 
Uygulaması’’ , Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:146, 1993, s.33 
121 Kulmunova, a.g.e., s.18 
122 Kazıcı , a.g.m., s.25 
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denetiminde genelde vergi kanunlarına uyum denetlenirken, yoklamada daha çok 

mükellefiyet ile ilgili hususların tespiti söz konusudur123.  

Yaygın ve yoğun vergi denetimi, mükellefleri belge düzenine uymaya 

zorlayarak, vergi incelemelerinin daha sağlıklı yapılması için son derece önemli bir 

yöntemdir. Çünkü özellikle belge düzeninin tam olarak yerleşmediği ülkemizde ticari 

işlemler genellikle kayıt dışı olarak belgesiz gerçekleşmekte ve bu tür işlemler vergi 

kaçakçılığının kaynağını oluşturmaktadır. Dolayısıyla yaygın ve yoğun denetimlerin 

etkinleştirilmesi, belge düzeninin yerleşmesine ve vergi kaçakçılığının alan olarak 

daralmasına ve kamu gelirlerinin önemli ölçüde artmasına katkı sağlayacaktır124. 

Yaygın ve yoğun vergi denetimlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi denetime 

katılan memurların bilgi ve becerilerinin yüksek olmasına bağlıdır. VUK’nun 

127.maddesine göre yoklamaya yetkili olanların mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili 

maddi olayları kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmenin yanında vergi 

kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki yetkileri de bulunmaktadır.  

Maliye Bakanlığınca belirlenmiş usuller dahilinde özel yetki verilmiş olmak 

kaydıyla günlük hasılatı tespit etmektir. 3100 Sayılı Kanun kapsamına girip ödeme 

kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olanların bu mecburiyete uyup 

uymadıklarını, bu cihazları belli edilmiş esaslara göre kullanıp kullanmadıklarını ve 

günlük hasılatı tespit etmektir. 

Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin işyerlerinde 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, kanuni 

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

belge ve delillerin tespit edilmesi halinde bunları almaktır. 

                                                
123 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.53-54 
124 Kemal Kılıçdaroğlu, ‘’Yaygın Vergi Denetimi ve Karşılaşılan Sorunlar’’, Vergi Dünyası Dergisi,Sayı:1, 1981, 
s.17 
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Nakil vasıtalarını Maliye Bakanlığı’nın belirlediği özel işaretle durdurmak ve 

taşıtta bulundurulması icap eden, yolcu listesi veya sevk irsaliyesi, yolcu bileti ile 

taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile taşınan yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini 

ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit etmek ve buna benzer görevleri kapsam 

dahilindedir125.  

Aşağıdaki tabloda 2003-2007 yılları arasında yapılan yaygın ve yoğun vergi 

denetimi sonuçları yer almaktadır: 

Tablo 8: Türkiye Genelinde Yapılan Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi Sonuçları (2003-2007) 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı,  

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/yayinlar/2007_Faaliyet_Raporu.pdf   (20 Mart 2009) 

Tablo yıllar bazında incelenirse, genel olarak denetime katılan personel sayısı, 

2003 yılından 2004 yılına artış göstermiş ve denetlenen mükellef sayısı da bu 

doğrultuda artmıştır. Kesilen usulüzlük cezası ise 2004 yılında bir nebze azalmıştır.  

2005 ve 2006 yıllarında denetime katılan personel sayısı azalarak 2006 yılında 

3.939’a inmiştir. Ancak bir önceki yıla göre denetlenen mükellef sayısı artmıştır ve 

2005 yılında kesilen usulsüzlük cezası 98.775.956 olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılında 

ise kesilen usulsüzlük cezası bir önceki yıla göre artarak 100.149.000TL olduğu 

görülmektedir. 2007 yılında ise denetime katılan personel sayısı 6.320 olarak en yüksek 

seviyede yer almıştır. Yine aynı sene içerisinde denetlenen mükellef sayısı 4.513.740 

olarak tespit edilmiş ve kesilen usulsüzlük cezası 134.235.029 TL olarak tekrar en 

yüksek seviyesine, bu yıl içerisinde ulaşmıştır. Sonuç olarak, yapılan denetimler sonucu 

                                                
125 Serdar Aytekin, ‘’Türkiye’de Vergi Gelirleri İle Vergi Denetimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi’’, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, 2007), s.38-39  

     
 
 
    Yıllar              

Vergi 
Denetmeni  

Sayısı 

Yoklama Yetkisi 
Verilen  

Memur Sayısı 

Denetime 
Katılan  

Personel 
sayısı 

Denetlenen 
Mükellef  
Sayısı 

Kesilen Usulsüzlük 
Cezası 

(TL) 
2003 187 4.320 4.507 2.903.111 65.443.280 
2004 295 4.554 4.849 3.176.412 64.262.698 
2005 208 3.571 3.779 3.342.798 98.775.956 
2006 219 3.720 3.939 3.778.146 100.149.000 
2007 211 6.109 6.320 4.513.740 134.235.029 
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kesilen usulsüz cezalarının göstermiş olduğu rakamlar devlete bir ek gelir sağlamak 

açısından önemli  bir role sahiptir. Bu denetimler sonucu elde edilen gelir kaynağı 2007 

senesinde 134.235.029TL’dir. 

3.3.3. Vergi İncelemesi:  

Vergi denetim yöntemlerinden biri olan vergi incelemesi çok yönlü bir 

kavramdır. Vergi incelemesi daha öncede belirtildiği üzere, çoğunlukla vergi denetimi 

ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak bu kavram vergi hukuku ve tekniği ile 

ilgili olmayıp, sosyal ve psikolojik olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ayrıca bu denetim sırasında mükellef nezdinde daha derin bir araştırma yapılması onu 

diğer denetim yöntemlerinden ayıran en önemli özelliktir.   

3.3.3.1. Tanımı: 

İşletmelerin faaliyette bulunduğu alanda elde etmiş olduğu dönemsel sonucun( 

elde edilen kar veya zarar) belirli zaman aralıklarıyla tespiti gereği hem işletme 

yönetimi için hem de genel anlamda kamu açısından vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İşte bu 

kişi ve kuruluşlardan olan devletin dönem sonucunu bilmek istemesinin sebebi ise 

işletme öz sermayesinde meydana gelen artıştan (kardan) payına düşeni almak 

istemesidir. Bu nedenle devlet, işletmelerin kazançlarını nasıl tespit edeceklerini, tespit 

edilen bu kazançlarını ne zaman ve ne şekilde beyan edeceklerini belirlemiştir.  

Türk vergi sisteminde kaynakta kesilenler dışında126, vergilerin çoğu 

mükelleflerin bildirimde bulunması esasına dayanmaktadır.  Vergilenecek unsurların ne 

olduğunun en iyi mükellef tarafından bilineceği düşüncesine dayanan bu yöntemde 

mükellef, vergi matrahını bildirmekte ve vergileme sürecine fiilen katılmaktadır. 

Kuşkusuz alınan verginin gerçeğe uygun olması mükellefin bildiriminin içtenliğine ve 

doğruluğuna bağlı olmaktadır127. Ancak bu sistemin işleyebilmesi, mükellefin ödemesi 

gereken vergiyi kendi iradesini kullanarak serbestçe, ancak doğru olarak beyan etmesi 

ile mümkündür. Sistemin özü devletin vatandaşına, vatandaşın da devlete güven 

                                                
126 Altar Ömer Arpacı, ‘’Vergi İncelemesi ve İncelemeyle İlgili Olarak Mükellef ve Denetim Elemanının 
Yükümlülükleri, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:194 (Kasım 2004), s. 40 
127 Zekai Özdemir ve Erol Altunoğlu, , ‘’Türkiye’de Vergi Uygulamasında Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer ve 
Uygulanacak Esaslar’’, Vergi Dünyası Dergisi , Sayı: 190 ( Haziran 1997), s.118 
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duyması esasına dayanmaktadır.  Beyan esası, ancak devletin mükellef üzerindeki 

kontrol veya inceleme yetkisi ve gücü olduğu sürece işleyebilir. Fakat, bütün 

mükelleflerin gelirlerini doğru ve tam olarak beyan etmesi beklenemez128.   

Bununla birlikte mükelleflerin vergiye karşı dirençleri bilinen bir gerçektir. 

Böyle bir direncin olduğu ortamda vergilemenin mükellefin beyanına dayalı olması, 

beyan müessesesinin denetim müessesesi ile desteklenmesini zorunlu kılmaktadır. Söz 

konusu denetlemeler, mükelleflerin ve mükellefiyetle ilgili maddi olaylar, kayıtlar ve 

konular ile yoklama ve her türlü delilerden yararlanılmak sureti ile de yapılmaktadır. 

Mükelleflerin beyanlarının doğruluğunun tespitine yönelik vergi hukukunda en önemli 

düzenleme vergi incelemesidir129.  

3.3.3.2. Kapsam ve Amacı: 

Vergi denetim yöntemleri içerisinde en önemlisi ve en kapsamlı olanı vergi 

incelemesidir130.  

Vergi incelemesi kısaca şu şekilde tanımlanabilmektedir: Vergi incelemesi 

gerekli olduğunda yapılacak fiili envanter, yoklama veya arama sonucu ele geçirilecek 

defter ve belgeler ile araştırma sonucu elde edilecek bilgi ve bulgular da dahil olmak 

üzere, mükellefin defter, belge, hesap ve kayıtlarının incelenmesi suretiyle mükellef 

tarafından ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun saptanması olarak ifade 

edilebilir131. Vergi idaresi vergi alacağını sağlıklı bir biçimde belirleyip tahsil edebilmek 

için yükümlülükle ilgili daha ayrıntılı bir araştırma yapma ihtiyacı hissetmiştir. Bu 

nedenle, vergi incelemesi kavramı VUK’nda yerini almıştır. 

Vergi incelemesini öteki denetim yöntemlerinden ayıran en önemli özelliği 

mükellef nezdinde yapılan derinlemesine bir araştırma faaliyeti olmasıdır. Onun için de 

vergi incelmesinde sadece defter ve belgelerden değil, VUK’un delil serbestisine ilişkin 

hükümleri kapsamında her türlü delilden yararlanmak mümkündür. 

                                                
128 Sakıp Şeker, ‘’Vergi İncelemeleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme’’, Yaklaşım Yayınları, Sayı: 5, (Mayıs 1993) 
, s.63 
129 Organ, a.g.e. , s. 126 
130 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.141 
131 Gelir İdaresi Başkanlığı, Tüm Yönleriyle Vergi İncelemesi, ,2007, 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/tum_yonleriyle_vergi_incelemesi.pdf , (15 Mart 2009) 
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Vergi incelemesinin; vergiyi doğuran olayın gerçek durumunu ortaya 

çıkartılmasında ve uğranılan hazine kaybının önlenmesinde büyük bir önemi 

bulunmaktadır. Söz konusunu öneme binaen VUK’da da ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir132.    

Vergi Usul Kanununun 134. maddesine göre,  vergi incelemesi ödenmesi 

gereken verginin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılır. 

Yine aynı maddede , incelemeye yetkili olanlar tarafından gerek görüldüğü 

takdirde inceleme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve 

beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurların tetkikine de teşmil edilebilir. Fiili 

envanterin yapılmasının gerektirdiği ve incelemeyi yapan tarafından tasdik edilen 

giderler Hazinece mükellefe ödenir133. Bu madde hükmünden anlaşılacağı üzere, vergi 

incelemesi yalnızca, vergi kayıp ve kaçağını tespit etmeye yönelik değildir. İnceleme 

yapıldığı sırada, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğu araştırılıp, tespit edilmekle 

birlikte, vergi mükellef ve sorumlularının doğru vergi ödemeleri de sağlanır134. Bu 

bağlamda, inceleme sonucu mükellefe ilave bir vergi tarhiyatı yapılabileceği gibi, 

tersine mükellefe iadesi gereken vergi de saptanabilir135. 

Diğer yandan da vergi incelemesi, inceleme süresince ortaya çıkan bilmemezlik, 

anlayamamazlık sonucu yapılmış hatalar konusunda , yetkilileri bilgilendiren yönü ile 

mükellefleri eğitmeyi, gönüllü olarak da daha doğru beyanda bulunmayı teşvik eden 

yönü ile vergi bilincini geliştirmeyi, bazı mükelleflerin vergi kaçırmalarını önleyen 

yönü ile de vergi adaletini güçlendirip, vergide eşitlik ilkesini pekiştirmeyi 

amaçlamaktadır.   

Vergi incelemesinin biri araştırma diğeri önleme olmak üzere iki fonksiyonu 

bulunmaktadır.  

Vergi incelemesi her şeyden önce ödenmesi gereken verginin doğruluğunu 

araştırır. Araştırma esas olarak incelenen kişilerin defter ve kayıtlarında yapılan hata ve 
                                                
132 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.141 
133 213 s. V.U.K. , 134. maddesi 
134 Murat Ceyhan, ‘’Vergi İncelemesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler’’, 2005, 
http://www.alomaliye.com/murat_ceyhan_vergi_incelemesi.htm , ( 16 Mart 2009) 
135 Arpacı, a.g.m, s. 41 
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hilelerin, dolayısıyla ödenecek verginin doğruluğunun saptanmasına yönelik olup, 

defter kayıtları ve belgeler üzerinde ya da bunlar dışında veri toplanması anlamına 

gelmektedir. 

Aynı zamanda vergi incelemesinin, inceleme olasılığı ve inceleme sonucunda 

yapılacak cezalı tarhiyatın caydırıcılığı gibi nedenlerle mükelleflerin vergi matrahının 

tespitine ilişkin hileli yollara sapmasını önleyici fonksiyonu da bulunmaktadır136. 

3.3.3.3. Vergi İncelemesinin Türleri:  

Vergi incelemeleri belli kriterlerden hareketle çeşitli ayrımlara tabi tutulabilir. 

Bu çerçevede vergi incelemesi türleri, incelemenin kapsamı, akışı, sürekliliği, yükümlü 

sayısı ve kaynağı baz alınarak aşağıda incelenmiştir. 

      3.3.3.3.1. İncelemenin Kapsamı Açısından: 

Vergi inceleme yöntemleri kapsam açısından ele alındığında; tam inceleme 

kısa inceleme ve sınırlı inceleme olmak üzere üç şekilde, gerçekleştirilebilmektedir. 

            3.3.3.3.1.1. Tam İnceleme: 

Tam inceleme; bir vergi mükellefinin tabi olduğu bir vergi türüne ilişkin, 

vergilendirme dönemi bazında tüm faaliyet ve işlemlerinin yasalara uygunluğunun 

araştırılması, matrah unsurlarının tümünün incelenerek ödenmesi gereken verginin 

doğrulunun saptanması şeklinde tanımlanır. Örneğin, sadece ticari ve zirai kazançları 

bulunan bir gelir vergisi mükellefinin bir hesap döneminde hem ticari hem de zirai 

faaliyetlerinin incelenmesi durumunda tam vergi incelemesi söz konusudur. 

İncelemenin tüm aşamalarını kapsayan tam ve kesin sonucun alınmasına imkan 

sağlayan vergi inceleme şekli olmakla birlikte, uzun zaman alması, incelenecek 

işlemlerin fazlalığı ve masraflı olması nedeniyle her zaman uygulanması mümkün 

olmamaktadır. 

                                                
136 Maliye Hesap Uzmanları Derneği,’’ Denetim İlke ve Esasları – Vergi Denetimi , Bağımsız Denetim, İç 
Denetim, Mali Tablolar Denetimi,  2. Baskı, İstanbul, 2004, s.49 
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Ayrıca inceleme elemanlarının iş yoğunluğu dikkate alınırsa, bir vergi 

mükellefinin tam incelemeye alınması ve raporun yazılması inceleme elemanı için de 

pek kolay değildir. 

 

          3.3.3.3.1.2. Kısa İnceleme: 

Kısa inceleme, bir vergilendirme döneminde, yükümlünün tabi olduğu bir vergi 

karşısında, vergi matrahını oluşturan unsurlardan bir veya bir kaçının 

incelenmesidir.Genellikle dar anlamlı bir tam inceleme durumudur. Tek bir verginin 

belli bir matrah bölümü veya bir olayın bir bölümü yahut bir durumun sadece bir 

ayrıntısı incelemeye konu olur. Örnek verecek olursak; ticari ve zirai kazançları bulunan 

bir gelir vergisi mükellefinin bir vergilendirme döneminde sadece zirai faaliyetinin 

incelenmesi ve buna ilişkin  rapor düzenlenmesi halinde yapılan inceleme kısa 

incelemedir137. 

3.3.3.3.1.3. Sınırlı İnceleme:  

Bu inceleme yönteminde ise bir vergilendirme döneminde, bir vergi türüne 

ilişkin olarak matrah unsurlarından sadece bir kısmına ilişkin ve belli bir konu ile sınırlı 

olarak yapılan inceleme söz konusudur. 

Örneğin A mükellefinin birkaç matrah unsuru olduğunu varsayalım. Bu 

durumda bu yönteme göre mükellefin sadece amortisman uygulamaları ya da 

satışlarının incelemeye alınması bu yönteme örnek teşkil eder138. 

 

 

 

                                                
137 İlhan Binbirkaya, ‘’Türkiye’de Vergi Denetimi ve Kayıtdışı Ekonomi’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul Üniversitesi SBE, 2006),s.17-18 
 
138 Canan Ünal, ‘’Türkiye’de Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarının Vergi Denetimi Üzerindeki Etkisi’’, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE,2007), s.40 
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3.3.3.3.2. İncelemenin Kaynağı Açısından: 

         3.3.3.3.2.1. Olağan İnceleme: 

Normal veya olağan vergi incelemesinden amaç, mükellef hakkında herhangi 

bir ihbar veya vergi kaçırdığına dair kesin kanıt unsurları olmaksızın, denetim 

elemanları tarafından önceden belirlenmiş ilke ve ölçütlere göre yapılan incelemelerdir.  

3.3.3.3.2.2. Olağandışı İnceleme: 

Belli bir nedenle yapılan incelemeler de bu kapsama girer. Önceden 

belirlenmiş beyanname seçimi ilkelerine göre veya inceleme öncesi raporları (inceleme 

öneri raporları) ile ilişkilendirilerek seçilmemiş olup, vergi kaçırdığına dair hakkında 

ihbar, bilgi ve bulgular olan yükümlüler nezdinde bu özel nedenlerle başlatılan 

incelemeler olağandışı incelemelerdir. 

Vergi incelemesi açısından vergi kaynağının belirli bir amaç çerçevesinde ve 

önceden Maliye Bakanlığınca tespit edilmiş ilke ve ölçütlere göre yapılması olağandışı 

bir vergi incelemesi biçimidir. Vergi inceleme yetkisine sahip kişi veya kurumların 

vergi usulsüzlüğüne veya vergi kaçırıldığına dair aldığı bir ihbar ve bulgulara 

dayanılarak mükellefler üzerinde başlatılan tüm özel incelemeler bu çeşittir. Olağan dışı 

inceleme, mükellefe söz konusu incelemenin gerekçesinin anlatılması ile başlar. Vergi 

inceleme tutanağının bir nüshasının verilmesi ile sonuçlanır139. 

3.3.3.3.2.3. Karşıt İncelemeler: 

Karşıt inceleme, incelenen mükellefin beyan, defter ve belgelerinin doğru olup 

olmadığını kontrol etmek ve doğru değilse çürütmek amacıyla yapılan bir araştırma ve 

inceleme türüdür. Diğer bir ifade ile karşıt incelemeler, yürütülmekte olan incelemeler 

dolayısıyla, tespit edilen belli konularda başka mükellefler nezdinde yapılan vergi 

incelemeleridir. 

Vergiyi doğuran olayların tarafları konumundaki incelenen mükellef ile, bu 

mükellefle ilişkide bulunan üçüncü kişiler arasındaki incelenen olayları tevsik edici 

                                                
139 Aytekin, a.g.e,  s.49 
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belgelerin doğruluğunun kontrolü, vergi inceleme elemanları için ihtiyaçtır. Vergi 

inceleme elemanları, karşıt inceleme yapmak suretiyle geçmişteki olaylar ve işlemler 

hakkında sonradan topladıkları bilgileri genişletebilmekte, bir takım sonuçlara 

ulaşabilmektedirler140. 

3.3.3.3.3. İncelemenin Akışı Açısından:  

       3.3.3.3.3.1. İleriye Doğru İnceleme: 

İleriye doğru inceleme yönteminde işlemler; belgeler, defter kayıtları ve 

bilanço doğrultusunda incelenmektedir. İncelemenin başlangıcı belgeler, bitimi ise 

bilanço ve kar zarar tabloları olmaktadır. Başka bir ifadeyle bu yöntemde incelemeler 

işletmenin muhasebe işlemlerinin akışına uyumlu olarak gerçekleştirilmektedir. 

Dolayısıyla bu yöntemde işlemlerin kayda alınışlarının incelenmesi önem arz 

etmektedir.  

  3.3.3.3.3.2. Geriye Doğru İnceleme: 

Geriye doğru inceleme yöntemi adından da anlaşıldığı üzere ileriye doğru 

inceleme yönteminin tam aksi süreciyle gerçekleştirilir. Bu incelemede işlemlerin 

incelemesi bilanço ve kar zarar tablolarıyla başlar  ve inceleme belgelere doğru inilerek 

derinleştirilir. Geriye doğru inceleme; ileriye doğru incelemeye oranla daha sık 

kullanılan bir yöntemdir141. 

3.3.3.3.4. İncelenecek Yükümlü Sayısı Bakımından: 

Denetlenecek mükelleflerin belli ölçülere (matrah, aktif toplamı, işçi sayısı, 

ciro gibi) göre tespit edildiği denetimlerdir142. 

  3.3.3.3.4.1. Toplu İncelemeler: 

Belirli sektör veya iş kollarında faaliyet gösteren işletme ve mükelleflerin 

topluca incelenmesi olup, bunlar arasında dikey ve yatay ilişkilerin dikkate alınmasına 

                                                
140 Binbirkaya, a.g.e. s.19 
141 Ünal, a.g.e.,s. 41 
142 Organ, a.g.e.,s.51 
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göre yatay kesit incelemeleri veya dikey kesit incelemeleri olarak iki şekilde 

yürütülmektedir.  

3.3.3.3.4.2. Münferit İncelemeler: 

Önceden belirlenen ilkelere göre ferdi olarak incelemeye alınması 

kararlaştırılan mükelleflerin hesaplarının incelenmesi olarak ifade edilebilir143. 

3.3.3.3.5. İncelemenin Sürekliliği Açısından:  

       3.3.3.3.5.1. Sürekli İncelemeler: 

Sürekli inceleme, incelemeye alınan kuruluşların defter, kayıt ve belgelerinin 

belirli bir dönem temel alınarak sürekli olarak incelenmesiyle gerçekleşir. Bu inceleme 

yönteminde kuruluşlar birkaç yıl arayla incelemeye tabi tutulurlar. Ancak her inceleme 

bir önceki incelemenin bitim tarihinden başlatılarak; önceki incelemenin devamı 

niteliğinde sürdürülmektedir. Böylece mükellef sürekli olarak gözetim altında 

tutulmaktadır. 

Bu yöntem, verimli bir inceleme yöntemi olmakla birlikte; birçok güçlüğü de 

yanında taşımaktadır. Her şeyden önce , kuruluşların sürekli incelemeye tabi tutulması 

fazla zamana gereksinim duyulmasına yol açmaktadır. Ayrıca gerekli finansal 

olanaklarla yeterli sayıda inceleme elemanını bulabilmek son derece güçtür. 

                3.3.3.3.5.2. Devresel İnceleme:  

Sürekli incelemenin uygulamasındaki bazı imkansızlıklar nedeniyle vergi 

idareleri devresel incelemeye yönelmek durumunda kalmışlardır. Devresel incelemede 

mükelleflerin olağan zamanaşımı süresi içerisinde en az bir kere incelenmesi amaçlanır. 

  Devresel inceleme yöntemi daha az zaman kullanımını ve harcamayı 

gerektirdiğinden, sürekli incelemeye oranla daha az inceleme elemanınca 

                                                
143 Tekin, Çelikkaya, a.g.e.,s150 
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yürütülebileceğinden yararlıdır. Ancak incelemeye alınan işlemler dışında yapılan hatalı 

ve hileli işlemlerin saptanması (eğer inceleme derinleştirilmemişse) olanaksızdır144. 

 

3.3.3.4. Vergi İnceleme Süreci:  

Vergi Usul Kanununda vergi inceleme süreci ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 

Bu süreç, aşağıda incelemenin ne zaman başlayacağı, incelemeye kimlerin yetkili 

olduğu, incelemenin nerede yapılacağı göz önünde bulundurularak irdelenmiştir.  

         3.3.3.4.1. Vergi İncelemesinin Planlanması: 

 Vergi incelemelerinin etkin ve amaca uygun bir şekilde yapılabilmesi için, 

çalışmalar belli bir ve program doğrultusunda yürütülmelidir. Bir vergi incelemesi 

yapılırken çeşitli kriterler göz önünde tutulmalıdır. Örneğin; mevcut denetim 

elemanının sayısı, bu denetim elemanlarının plan döneminde çalışabilecekleri ortalama 

iş günü sayısı, inceleme türlerine göre öngörülen ortalama çalışma süresi, vergi 

mükelleflerinin sayısı, incelenecek bildirimlerin miktarı ve ne kadarının incelemeye 

alınacağı, her bildirim için ayrılabilecek inceleme süresi, inceleme oranı ve 

incelemelerin dağılımı gibi faktörler hep göz önünde bulundurulur. 

Vergi incelemesinin planlanmasında ilk olarak, inceleme elemanlarının sayıları 

ve kimlerden oluştuğu tespit edilir. Plan uygulama aşamasından belli bir dönem önce 

hazırlandığından emekliye ayrılanlar, istifa edenler yada hastalık sebebiyle hizmet dışı 

kalanlar olabileceğinden var olan elaman sayısı belli bir oranda azalacakmış gibi kabul 

edilir veya yeni inceleme elemanlarının işe alınması öngörülmektedir. Böylece sayıları 

belli olan inceleme elemanlarının birbirleriyle haberleşip, görüşmeleri için 

gruplandırılırlar. İkinci olarak, toplam bildirim miktarı ve bunlardan ne kadarının 

incelemeye alınacağı tespit edilir. Bildirimler ilgili oldukları faaliyetlerin özelliklerine, 

işletmelerin büyüklüklerine ve coğrafik dağılımlarına göre sınıflandırılmaktadır. 

Böylece her bir grup bildirimin toplam bildirimler içerisindeki payı ve her grubun bir 

bildirim için gerekli inceleme süresi hesaplanarak ortalama inceleme süresi 

                                                
144 Ünal, a.g.e.s. 42 
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bulunmaktadır. Toplam çalışılabilecek sürenin (eleman sayısı x gün sayısının) bu 

ortalama süreye oranlanması sonucu bir yıl içinde sahip olunan imkânlarla incelenecek 

bildirim sayısı tespit edilmiş olmaktadır. 

Bir vergi incelemesinin verimli ve başarılı olabilmesi o incelemenin belli bir 

plana dayalı olmasını gerektirir. Planın örgütsel yapıya bağlı olarak merkezi düzeyde 

veya bölgesel düzeyde hazırlanabilme imkânı vardır. Yapılacak planın makro ve mikro 

büyüklükte olması,  karar ve yürütme ünitelerinin etkinliğini arttırıcı etkisi göz önünde 

bulundurulduğunda, faydalı olacağı kaçınılmazdır. Planda yapılacak çalışmaların 

başarısı açısından ülke gerçeklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

İncelemelerin birkaç organ tarafından yürütülmesi, aralarında koordinasyon eksikliği ve 

üst düzeyde bir çalışmanın tek elden yürütülmesindeki zorluk planlı bir uygulamayı 

güçleştirmektedir. Ancak inceleme organları kendi bünyelerinde ve çaplarında 

çalışmalarını planlı bir şekilde geliştirmeye çaba göstermektedirler145.  

3.3.3.4.2. Vergi İncelemesinin Başlama Zamanı:  

Mükellefler veya vergi sorumluları hakkında sonucu alınmamış hesap dönemi 

de dahil olmak üzere, tarh zaman aşımı süresi sonuna kadar her zaman vergi incelemesi 

yapılabilmektedir (VUK mad.138)146.  Söz konusu madde metninde tarh zamanaşımı 

sonuna kadar her zaman yapılacağı belirtildiğinden incelemenin içinde bulunulan 

dönem dahil önceki beş hesap dönemi ile ilgili olmak üzere her zaman yapılabileceği 

anlaşılmaktadır147. Bu arada zamanaşımı sürelerini düzenleyen VUK’ un 114. 

maddesine göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından 

başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına 

uğramaktadır148. VUK’ un 114. ve 138. maddesi bir arada değerlendirildiğinde, vergi 

alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından başlayarak beş yıl içerisinde 

vergi incelemesi yapmak mümkün olmaktadır. Bu nedenle, inceleme elemanları 

öncelikle incelenen dönem tarh zamanaşımına uğramış bir alacak için gereksiz yere 

                                                
145 Tecim, a.g.e.,s. 99-100 
146 213 s. V.U.K .  mad.138  
147 Aytekin, a.g.e., s.69 
148 213 s. V.U.K. , mad.114 
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vakit kaybetmeyeceği gibi, tarh zaman aşımına az bir süre kalmış olan kamu alacağının 

bir an önce tahakkuku için gerekli işlemlere hız verilmesi gerektiğini de vurgulamıştır.   

Yine VUK’ un 138. maddesine göre, vergi incelemesinin ne zaman 

yapılacağının haber verilmesi mecburi değildir. Aksi takdirde vergi incelemesinden 

arzulanan amaca ulaşılması güçleşir. İncelemede yükümlüye önceden haber 

verilmemesinin nedeni, vergi ödemek istemeyen ve bu nedenle kaçması, mallarını 

kaçırması, hileli yollara başvurması ve bir takım delilleri yok etmesi muhtemel olan 

mükelleflere bur fırsatı tanımamaktadır149.  

      3.3.3.4.3. Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar: 

Günümüzde, VUK’un 135. maddesi uyarınca vergi incelmesi yapmaya yetkili 

olanlar şunlardır: 

- Hesap Uzmanları ve Hesap Uzman Yardımcıları,  

- Maliye Müfettişleri ve Maliye Müfettiş Yardımcıları, 

- Gelirler Kontrolörleri , Stajyer Gelir Kontrolörleri, 

- Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında 

görev yapanlar, 

- İlin en büyük Mal Memuru 

- Vergi Dairesi Müdürleri (VUK mad.135)150. 

Mükellefler açısından yapılan incelemenin geçerli olabilmesi için VUK'un 135. 

maddesinde belirtilen inceleme yetkisine haiz kişilerce yapılması gerekmektedir. 

Nitekim Danıştay, Sayıştay denetçileri ve iş müfettişleri tarafından yapılan incelemelere 

dayanan tarhiyatları yerinde bulmamıştır.  VUK'un 136. maddesine göre, mükellefler 

                                                
149 Hasan Aykın, ‘’Vergi İncelemesi-2’’, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Sayı 328, Ekim 2000, s.50 
 
150 213 sayılı V.U.K., mad.135 
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incelemeye başlanılmadan önce inceleme yapacak kişinin yetkili olduğunu gösterir 

belgeyi görmek hakkına sahiptir151.  

Söz konusu denetim elemanları içerisinde yer alan Hesap Uzmanları, Maliye 

Müfettişleri ve Gelirler Kontrolörleri ile bunların yardımcıları ve stajyerleri ‘’merkezi’’ 

denetim elemanları olarak ülke çapında vergi incelemesi yapma yetkisine sahiptirler. 

Bunların dışında kalanların denetim yetkisi ise bağlı bulundukları bölge ile sınırlıdır. 

Bunlara da ‘’mahalli’’ denetim elemanı denir. 

Mahalli denetim elemanları içerisinde özellikle vergi denetmenleri ve 

yardımcıları vergi incelemesinde önemli bir yere sahip olup bağlı bulundukları Grup 

Müdürlülüğü’nün kapsadığı sınırlar içerisinde aktif olarak vergi incelemesi 

yapmaktadırlar. Öyle ki duruma göre bağlı bulundukları faaliyet alanı dışına taşan karşıt 

inceleme yetkileri dahi bulunmaktadır. Geriye kalanlar ise (ilin en büyük mal memuru 

ve vergi dairesi müdürü) yasal olarak inceleme yetkisine sahip olmakla birlikte idari 

görevleri dolayısıyla çok fazla bu yetkilerini kullanmamaktadırlar152.  

Mükellefler açısından yapılan incelemenin geçerli olabilmesi için VUK'un 135. 

maddesinde belirtilen inceleme yetkisine haiz kişilerce yapılması gerekmektedir. 

Nitekim Danıştay, Sayıştay denetçileri ve iş müfettişleri tarafından yapılan incelemelere 

dayanan tarhiyatları yerinde bulmamıştır. 

Ayrıca, inceleme elemanlarının inceleme başlamadan önce ilk temasta, 

inceleme yapmaya yetkili olduklarının gösterir fotoğraflı kimliklerini mükellefe 

göstermeleri ise kanuni bir zorunluluktur153 . 

     3.3.3.4.3.1. Vergi İnceleme Elemanlarının Yetki ve Sorumlulukları: 

Devlet ile vatandaş arasında bir alacaklı- borçlu ilişkisi kuran vergileme ve 

ödenen vergilerin incelenmesi çok hassas bir süreçtir. Bu süreç içerisinde görev ifa eden 

görevlilerin keyfiliğini engellemek için bu kişilerin yetkileri ve sorumluluklarının 

                                                
151 Özgür Biyan,  Vergi İnceleme Elemanlarının Takdir Yetki ve Sınırları’’, Mali Pusula Dergisi, 
sayı:15, 2006 , s.78   
152 Tekin, Çelikkaya, s.154 
153 213 sayılı V.U.K., 135. mad. 
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belirlenmesi gerekmektedir.  Böylelikle herkes ne zaman neler yapılabileceğini bilebilir. 

İnceleme elemanları da sınırları belirlenmiş güçleriyle neleri yapıp yapamayacaklarını 

kestirdiklerinden, yaptığı işlemleri hiçbir şüphe olmaksızın doğrudan 

yapabilmektedir154.Ayrıca, vergi inceleme elemanına verilmiş yetkiler incelemenin 

başarı ile kolaylıkla yürütülmesine olanak tanırken, sorumluluklar da; idarenin ve 

mükellefin bazı zor durumlarla karşılaşmalarının önlenmesine olanak vermektedir155. 

Vergi inceleme elemanlarına tanınan yetkiler ve uymak zorunda oldukları 

sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır: 

- Vergi ile ilgili defter ve belgelerin gösterilmesini ve bırakılmasını istemek, 

              - İşyerlerinde inceleme yapmak, 

- İşyerini gezmek, 

- İnceleme sırasında mükelleften veya mükellefin yetkilisinden inceleme için   

gereken kolaylığın gösterilmesini istemek, 

               - Üçüncü kişilerden bilgi istemek, 

- Sayım yapmak (fiili envanter çalışması yapmak) 

- Arama yapmak, 

- Gerek incelemeye başlanmasından gerekse inceleme sırasında düzenlenen 

tutanağın incelenmesini istemek, 

              - Hileli defter ve belge bulunduğu zaman onu kendi çalışma yerine getirmek156. 

Belirtilen bu yetkiler yanında vergi inceleme elemanlarının uymak zorunda 

olduğu bazı sorumluluklar bulunmaktadır.  

                                                
154 Onur Özdoğan, ‘’Vergi İncelemesi Hakkında’’, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_415.htm  (11 Nisan 
2009) 
155 Akdoğan, a.g.e., s.70 
156 Kulmunova, a.g.e., s.35 
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Aslında inceleme elemanın aslında en büyük sorumluluğu eline aldığı işlerde 

objektif ve tarafsız davranarak gerekli çalışmayı yapmaktır. Vergi inceleme 

elamanlarının ilk amacı matrah farkı tespit etmek olmamalı; VUK’ un 134. maddesinde 

de belirtildiği üzere, ödenen vergilerin doğruluğu araştırmak olmalıdır. Bu sebeple eğer 

fazla vergi tarhiyatı yapılmışsa bunun iadesi sağlanmalıdır. Mükellefin eğitilmesine 

katkıda bulunmalı ve Devlet- mükellef arası ilişkilere zarar vermemelidir. Çünkü 

mükellefler aynı zamanda vergi kaynağıdır. Önemli olan bu kaynaktan mümkün olan en 

iyi şekilde yararlanmaktır. Vergi sistemini iyi işleyen bir mekanizma olarak betimlersek 

mükelleflerde bu mekanizmanın sorunsuz çalışan çarkları olmalıdır157.  

Vergi inceleme elemanlarının sorumlulukları şu şekilde sıralanabilmektedir: 

- vergi inceleme elemanlarının memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkilerini 

gösteren, fotoğraflı resmi bir belgeyi yanlarında bulundurmaları ve gittikleri yerde işe 

başlamadan önce bu belgeyi ilgililere göstermek zorundadır158. 

- İncelemeye tabi olana, incelemenin konusunu işe başlamadan önce anlaşılır 

bir biçimde açıklanması, 

- Nezdinde inceleme yapılanın izni olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında 

inceleme yapılmaması 

-  İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir belge nezdinde inceleme 

yapılana verilmesi159 

- Vergi incelemesi sırasında inceleme yapılan veya üçüncü kişilerle ilgili olarak 

öğrenilen bilgileri açıklamak veya üçüncü kişiler aleyhine kullanılmaması, (V.U.K. 

mad5) 

-  Mükelleflerin özel işlerinin yapmaması (V.U.K , mad. 6)160 

                                                
157 Özdoğan, a.g.m., II. Bölüm 
158 Erhan Gümüş, ‘’Vergi İncelemesinde Mükelleflerin Hak ve Ödevleri İle Vergi İnceleme Elemanlarının Yetki ve 
Sorumlulukları’’, Mali Çözüm Dergisi , sayı:72,2005  s.239 
159 Veysi Seviğ, ‘’Vergi İncelemesinde Uyulacak Esaslar’’, http://turmob.org.tr/turmob/basin/18-08(2).htm  
160 Organ, a.g.e.,s . 328 
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- Eğer inceleme sonucunda kaçakçılık ya da kaçakçılığa iştirak suçu tespit 

edilmişse, vergi inceleme yetkilisi tarafından  durumun Cumhuriyet Başsavcılığı’na 

bildirmesi161. 

İşte inceleme elemanları da sorumluluklarını bilerek yetkilerini bu bilinç ile 

kullanmaları gerekmektedir. Mükellefin haklarına yapılacak en ufak tecavüz yapılan 

tarhiyatın iptaline ve dolayısıyla incelemenin ve sarf edilen emeklerin boşa gitmesini 

sebep olacaktır162. 

3.3.3.4.5. Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer: 

Vergi incelemelerinin yapılacağı yer esas olarak V.U.K’nun 139.maddesinde 

şu şekilde belirtilmiştir: ‘’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 tabii olanın 

lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir.  

İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya vesikaları belli 

edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı 

bir mazeret gösterenlere, defter ve vesikalarını daireye getirmeleri için münasip bir 

mühlet verilir.163’’ Buradan da anlaşılmaktadır ki, inceleme elemanlarının iş yerini 

gezip görmesi, işin büyüklüğü ve mahiyeti hakkında geniş bilgi edinmelerini sağlar164. 

Böylelikle, inceleme elemanı mükellef ile iletişim içinde olacağında daha verimli bir 

inceleme yapmış olacaktır. 

Ayrıca incelemenin iş yerinde yapılmasının mümkün olmadığı,iş yerinin 

müsait  olmaması, ölüm,   işin terk edilmesi gibi durumlar söz konusu ise, yükümlü ve 

vergi sorumlusunun verecekleri ortak kararla inceleme dairede de yapılabilir165. Nitekim 

                                                
161 Gümüş, a.g.m., s.239 
162 Özdoğan, a.g.m,  II.Bölüm 
163 V.U.K., mad. 139 
164 Kurtuluş Akdeniz, ‘’Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer ve Defter, İbraz Süresi ‘’, Yaklaşım Dergisi, 
Sayı: 1997/55, Ankara, 1997, s.62-63. 
165 Karakoç, a.g.e, s. 227 
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uygulamada vergi incelemeleri, vergi inceleme elemanlarının resmi çalışma ofislerinde 

yapılmaktadır166.  

Ancak kanun vergi incelemesinin iş yerinde yapılmasını esas almıştır. 

Özellikle, işletmenin gezip görülmesi hususuna idare çok önem vermiş, Maliye 

Bakanlığının Vergi Usul Kanunu izahatlarında, inceleme işletmeden ayrı bir muhasebe 

bürosunda yapılsa bile, inceleme elemanlarınca işletmenin gezip görülmesini zorunlu 

kılmıştır. Böylece daha sağlıklı ve gerçek olaylara dayalı bir vergi incelemesi sağlanmış 

olur. Danıştay’ın verdiği kararlarda da incelemenin VUK m. 139/2’teki yazan haller 

dışında mükellefin işyeri dışında yapılmasını hukuka aykırı bulmuş ve buna dayanılarak 

yapılan tarhiyatları iptal etmiştir167. 

3.3.3.4.6. Vergi İncelemesinin Sona Ermesi: 

Vergi inceleme çalışmalarının tamamlanmasını takiben tespit edilen, vergi 

uygulamaları yönünden tenkidi gerektiren hususlar bir tutanakla tespit edilir. Bu 

tutanağın düzenlenmesi sırasında vergi mükellefi ile son bir görüşme yapılarak 

inceleme sonucunda varılan kanaat kendisine açıklanır ve ihtiyaç görülen hususlarda 

gerekli uyarı ve önerilerde bulunulur. İnceleme elemanının bu açıklamalarda ve 

izahatlarda bulunması mükelleflerin iyi niyetlerinin kazanılması ve kanunlara uygun 

davranmalarının sağlanması bakımından önem ifade etmektedir. İnceleme tutanaklarına 

tespit edilen hususlar yazılmaktadır varsa mükelleflerin karşı görüş ve açıklamalarının 

da tutanağa kaydedilmesi gerekmektedir. 

                                                
166 İncelemenin dairede yapılmasını tercih etmenin başlıca nedenleri: 
       a. Her inceleme elemanının üzerinde birden fazla dosya bulunması ve genellikle hepsinin aynı anda   devam 
ettirilmesi, 
        b. Özellikle KDV iade incelemelerinde, karşıt incelemeler dahil, incelenmesi gereken mükellef    sayısının çok 
fazla olması ve her birinin işyerine ulaşmanın çok güç olması, 
       c. Büyük işletmelerde birden çok şube bulunması ve her birinin bizzat görülmesinin zaman yönünden imkansız 
olması, 
        d. İncelemede mükellef ile birlikte onunla ilişkili olanların da vergi dairesi kayıtlarının inceleme ihtiyacı 
doğması, 
        e. İş yerinde incelemenin (özellikle) mükellefin psikolojisi açısından etki altında kalınmasına neden olacağı, 
        f. İncelemeler genellikle geçmiş yılların hesaplarını kapsadığından işyerinde yapılmasının bir anlam ifade 
etmemesidir. (Bkz. Tekin, Çelikkaya, a.g.e.,s. 164) 
 
     
167 Özdoğan, a.g.m. ,II.bölüm  
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Vergi incelemesi sonucunda vergi yönetimi lehine delil oluşturan vergi 

inceleme tutanaklarından başka karşıt inceleme tutanakları, tanık ifade tutanakları, bilgi 

toplama işlemi sonucunda gelen yazılı bilgiler, yükümlü nezdinde vergiyi doğuran olay 

ile ilgili olarak yapılan diğer tespitler vergi inceleme raporuna dayanak olarak eklenir. 

Söz konusu tutanaklara dayanılarak düzenlenen vergi inceleme raporunda bulunan 

matrah farkları ile bu farklar nedeniyle salınacak vergi ve uygulanacak cezalar 

gösterilir. Vergi inceleme raporları, inceleme sonuçlarının bir taraftan mükellefe diğer 

taraftan tarhiyatı yapacak idareye bildirilmesinde kullanılır168. 

Aslında vergi incelemesi, vergi mükellefi ve vergi idaresi arasındaki ilişkinin en 

üst ve en hassas noktasını oluşturmaktadır. Vergi incelemesi idari, mali ve adli 

soruşturmadır. Bu niteliği dolayısıyla son derece zahmetli ve sıkıntılıdır. İncelenen için, 

bulunan matrah farkının ötesinde, ağır ekonomik kayıp ve zararlara neden 

olabilmektedir. Bu kayıp ve zararlar doğal olarak inceleme süresine bağlı olarak 

artmaktadır.  

Ancak, ülkemizde uygulamada, vergi incelemesinin süresi ile ilgili olarak 

herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak bir sınırlamanın bulunmaması 

incelemenin belirsiz bir sürede yapılacağı anlamına gelmemektedir. Bu durumda kanun 

,incelenen mükellefe incelemenin makul sürede bitirilmesini talep etme hakkını 

vermiştir. Bu nedenle yapılacak düzenlemede inceleme süresi düzenlenmelidir. Böyle 

bir düzenleme ile hem mükellef hem idare hem de ülke ekonomisi kazançlı 

çıkacaktır169.  Her ne kadar vergi inceleme süresinde kanunda bir sınırlama bulunmasa 

da , bu durumun bir istisnası vardır. Vergi kanunlarında ‘’aramalı incelemeler’’ de 

inceleme süresi ile ilgili bir düzenleme yer almaktadır. Buna göre, mükelleflerin yapılan 

ihbar veya incelemeler dolayısıyla vergi kaçırdıklarına dair emareler bulunursa, adı 

geçen kişiler veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde arama 

yapılabilmektedir. Arama sonucunda mükelleften alınan defter ve vesikalar üzerindeki 

incelemeler, en geç üç ay içinde bitirilerek sahibine bir tutanakla geri verilmektedir170.  

                                                
168 Tecim, a.g.e.,s. 102-103 
169 Bekir Baykara, ‘’Vergi İncelemesi Sırasında Mükellefin Hakları’’, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı.314, (Ekim 
2007), s.16 
170 Selda Aydın, ‘’OECD Ülkelerinde Vergi İnceleme Sürecinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi’’ , Vergi 
Sorunları Dergisi, Sayı.218(Kasım 2006), s.39 



 
 

74 

3.3.4 Arama:  

Bilindiği üzere vergi incelemesi esas itibariyle ödenmesi gereken verginin 

doğruluğunu araştırıp, tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmanın en önemli 

vasıtası ise doğru ve hızlı bilgi ve belge toplamaktır. Bilgi ve belge ilgiliden yazılı ve 

sözlü olarak istenebilmektedir171. Ancak bazı hallerde bilgi ve belgelerin inceleme 

elemanına ulaşmadan yok edilmesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte bu noktada bir bilgi ve 

belge temin etme yolu olarak “arama” vergi incelemesinin amacına ulaşmasında 

oldukça önemli katkı sağlamaktadır.172. 

Arama şu şekilde tanımlanabilmektedir: İhbar ya da yapılan incelemeler 

dolayısıyla bir yükümlünün vergi kaçırdığını gösteren deliller bulunması halinde , bu 

yükümlü ya da kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer kişilerin iş yerlerinde, evlerinde  ya da 

üzerlerinde araştırma yapılmasına ‘’arama’’denilmektedir. Bir başka deyişle, arama, bir 

ihbar ya da inceleme sonucu vergi kaçırdığı yolunda kuvvetli belirtiler bulunan kişinin 

ve olayla ilgili bulunan üçüncü kişilerin nezdinde ve üzerlerinde vergi kaybı ve vergi 

suçuna ilişki delil toplanması için yapılan araştırmadır173.   

Aramalı vergi incelemesi, gerek aramanın mükellef veya diğer ilgili kişiler 

üzerinde yaratacağı etkiler, gerekse aramayı yapacak kişiler ve uyacakları usul şartları 

açısından özel önemi bulunan bir beyan kontrol aracı olduğundan, Vergi Usul 

Kanunu’nun 142-147. maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır174. 

V.U.K’nun 142. maddesine göre arama yapılabilmesi aşağıdaki şartlar 

gereklidir: 

- Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların aramaya lüzum göstermesi ve 

gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh yargıcından bunu istemesi, 

- Sulh yargıcının da istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi şarttır. 

                                                
171 HUK, a.g.e.,s.55 
172 Hakkı Koçak, ‘’Aramalı Vergi İncelemesi ve  Karşılaşılan Bir Sorun’’, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı.213, (Mayıs 
1999), s.61 
173 Karakoç, a.g.e.,s .229 
174 Koçak, a.g.m,s.61 



 
 

75 

İrtibatları nedeniyle farklı kişiler ve mahallerde yapılamasına gerek gösterilen 

aramalardan birine karar vermeye yetkili olan Sulh Yargıcı bunlardan diğer Sulh 

Yargıçlarının salahiyetine dahil bulunanlar hakkında da karar vermeye yetkilidir175. 

Arama, yukarda da belirtildiği üzere, ihbar üzerine ya da vergi inceleme 

sonuçları nedeniyle yapılabilmektedir. Bunlardan ihbar üzerine aramanın söz konusu 

olması için; ihbarın ciddi olması, ihbar konusunun olağan inceleme yöntemleriyle 

saptanmasının olanaksızlığı, kanıtların ancak aramayla elde edilebileceğinin anlaşılması 

ve karşılaşılacak sonucun arama yapmaya değer olması gerekmektedir176. 

Arama sırasında kimlerin bulunacağı konusunda Vergi Usul Kanunu’nda açık 

bir hüküm bulunmamakla birlikte, genel hükümler çerçevesinde (V.U.K. Md. 147) Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun aramayla ilgili hükümlerine atıfta bulunulmuştur. 

C.M.U.K.’nun 98. Maddesine göre, arama yapılan yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi, 

kendisi bulunmazsa vekili veya temyiz kudretine sahip bir akrabası ya da kendisiyle 

birlikte oturan birisi veya komşusunun aramada hazır bulunması gerekmektedir. Aynı 

kanunun 97. maddesinde ise, Hakim veya Cumhuriyet Savcısının hazır bulunmadığı, 

evde veya işyeri ile kapalı yerlerde yapılan aramalarda, o mahallenin ihtiyar heyetinden 

veya komşulardan iki kişinin bulundurulması gerektiği belirtilmiştir 

Arama, kişisel özgürlük ve konut dokunulmazlığı ile ticari faaliyeti, doğrudan 

olumsuz etkileyebileceğinden çok iyi planlanmalıdır. Buna göre, aramaya katılacak 

elemanların yer ve zaman bakımından doğru bir konumda bulunmaları, bunların ihtiyaç 

duyacakları araç ve gereçlerin önceden eksiksiz hazırlanmış olması, aramanın sağlıklı 

ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için gereklidir177. Arama her ne kadar vergi 

denetiminde kullanılan bir tür olsa da, psikolojik etkisi ağır olan, ticari ve sosyal itibarı 

zedeleyen bir uygulama olduğundan zorunlu olmadıkça başvurulmamalıdır178. 

 

 

                                                
175 V.U.K. mad. 142 
176 Akdoğan , a.g.e. , s.81 
177 Ceyhan, a.g.m., II. Bölüm 
178 Binbirkaya, a.g.e, s.20 
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3.3.5. Bilgi Toplama: 

Günümüzde vergi idaresinin kullandığı en önemli vergi denetim 

yöntemlerinden biri de bilgi toplamadır179.  

Vergi idaresi ile vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, gerek duydukları 

herhangi bir konuda kamu idare ve kurumlarından, yükümlülerden ya da yükümlülerle 

ilişkide bulunan gerçek ve tüzel kişilerden, vergi alacağını sağlık bir şekilde tespit ve 

tahsil edebilmek için bilgiye ihtiyaç duymaktadır180. Ülkemizde vergilendirme beyan 

esasına dayandığından, beyanların doğruluğunun sağlanması ancak ve ancak gerekli 

olan bilgilerin sürekli bir biçimde sağlanması gereğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, 

vergi incelemesi sonucunda, ödenmesi gereken verginin doğruluğunu sağlama hedefine 

ulaşabilmek için gerekli olan, bilgilerin toplanabilmesi çok önemli bir rol 

oynamaktadır181.  

Toplanan bilgiler idare tarafından değerlendirilecek ve sistemin iyi işlemesi 

sağlanacaktır. Bu durumu bilen mükellefler ise, beyanların tespitinde daha titiz ve 

duyarlı olma zorunluluğunu hissedeceklerdir. Zira mükellefler bilirler ki idare devamlı 

olarak bilgi toplamakta veya gerektiğinde toplayacak ve bu bilgileri 

değerlendirecektir182. 

Vergilemeye  ilişkin usul ve esasları düzenleyen Vergi Usul Kanununun 148. 

maddesine göre; 

- Kamu idare ve müesseseleri,  

- mükellefler, 

            - mükellefler ile  muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, 

Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri 

bilgileri vermeye mecburdurlar. Bilgiler yazılı veya sözlü olarak istenebilir. Sözle 

                                                
179 Harun Yeniçeri, ‘’Türk Vergi Sisteminde Vergi Güvenlik Önlemleri’’, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 
Üniversitesi SBE, 2005),s.145 
180 Karakoç, a.g.e.,s 231 
181 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, a.g.e. , s. 53 
182 Binbirkaya, a.g.e., s. 22 
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istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine 

münasip bir mühlet tayin olunur. Bilgi istenmek üzere ilgililer vergi dairesine zorla 

getirilemez (V.U.K. mad.148).  

Bilgi vermek zorunda olduğu halde bilgi verme zorunluluğuna uymayanlar 

hakkında V.U.K.’un mükerrer 355. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilir. Özel 

usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden 

süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu 

mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde kesilen özel usulsüzlük cezaları bir kat 

artırılarak uygulanır183.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
183 Tecim, a.g.e, s.107 
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   4. DENETİMİN VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARINI ÖNLEMEDEKİ 
ETKİSİ   

Birinci bölümde de belirtmiş olduğumuz üzere, toplu halde yaşamanın bir 

gereği olarak doğan vergileme, toplum tarihi kadar eskidir. Topluluk olmanın ya da 

geniş ve çağdaş tabirle devlet olmanın vazgeçilmez öğelerinden biri de, vergi 

toplamaktır. Vatandaşlarına hizmet sunmakla mükellef olan devletler, sundukları bu 

hizmetlerin finansmanını büyük oranda topladıkları vergilerle karşılamak 

durumundadırlar.  

Vergi gelirlerin toplumsal hizmetlerin finansmanında kullanılacağından, 

herkesin mali gücüne göre arzu edilen bir durumdur184.Günümüzde beyan esasına dayalı 

olan vergi sistemimizde, mükellefler ile gelir idaresi (devlet) arasında yazılı olmayan bir 

mutabakat bulunmaktadır. Aslında bu anlaşma ile mükelleflere olan güven açıkça ifade 

edilmiştir185. Ancak bazı durumlarda, yürürlükteki vergi mevzuatı dahilinde, herkesin 

mali gücü nispetinde kamu harcamalarının finansmanını yüklenmesi mümkün 

olmayabilir. Bazı hallerde ise bu yükten kaçınmak mükelleflerce vergiden kaçınmak 

veya vergi kaçırmak yoluyla gerçekleşir.  

Genel olarak vergi kaçağının oranı, beyan esasına dayanan ilkelerde daha 

fazladır. Kurumsal kimliğini kazanan devletler, vergi verenle vermeyenler arasındaki 

farklılığı ortaya koyarak; bir yandan vermeyenleri bu hareketlerinin karşılığında 

cezalandırmak, diğer yandan mükelleflerin kendi rızalarıyla vergi ödeme arzusunu 

artıran nedenleri araştırmak suretiyle vergi gelirlerini maksimize etmeye çalışırlar186.  

Çalışmamızın  bu bölümünde vergi kayıp ve kaçağı kavramları tanımlanacak , 

vergi kayıp ve kaçağının nedenleri genel olarak incelenecek , seçilmiş ülkelerin vergi 

denetim sistemleri ve bu ülkelerin vergi kayıp ve kaçaklarını önlemede ne tür bir sistem 

izledikleri irdelenecektir.  

 

                                                
184 İbrahim Kumluca, ‘’Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler’’, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 180 ( Eylül 
2003), s.91 
185 Selçuk Tekin, ‘’Kayıtdışı Ekonomi Ve Vergi Denetimi’’, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 181 (Ekim 2003), s.69 
186 Kumluca, a.g.m., s.91 
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4.1. Vergi Kaybı:  

Geniş anlamda vergi kaybı, mükelleflerin vergi ile ilgili konulara yeterince 

nüfuz edememeleri veya iyi niyetli davranışlarına rağmen düşük vergi ödemesine neden 

olmaları yanında, bilerek ve isteyerek daha az vergi ödeme çabalarının sonuçları olarak 

ifade edilebilmektedir. Dar anlamda vergi kaybı ise, mükelleflerin vergi yükümlülerini 

olması gerekenin altında gerçekleştirme çabalarının bir sorunudur. Vergilendirme ile 

ilgili ödevlerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle, verginin zamanında 

tahakkuk etmemesi veya eksik tahakkuk etmesi şeklinde de ifade edilebilen vergi kaybı, 

günümüzde değişen önem ve büyüklüklerde olmak üzere gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde önemli bir problem durumundadır187. 

Aslında  geniş bir perspektiften bakılırsa vergi kaybı, bir ülkede var olan mali 

kanunlar çerçevesinde doğan ve/veya doğması gereken vergi alacağının çeşitli neden ve 

gerekçelerle tahsil edilmemiş veya edilememiş olması anlamına gelmektedir. Kaçak, 

hukuka aykırılıktan, daha açık bir deyişle yasal olmayan vasıtaların kullanılmasından 

kaynaklanan kayıpları ifade etmektedir. Bu anlamda vergi kaybı, vergi kaçağını da 

kapsamaktadır188.  

4.2. Vergi Kaçağı: 

Vergi kaçağı, teknik anlamada kullanılan vergi kaybından daha geniş bir 

anlamı ifade etmektedir. Vergi kaçağı, vergi konusu olması gereken bir faaliyet ya da 

kaynağın, vergi dışı bırakılması nedeniyle ya da vergi kaçırmak amacıyla vergi 

idaresinin bilgisi dışında bırakılması sonucu ödenmesi gereken verginin ödenmemesidir.  

Vergi mükellefleri yürürlükteki kanunlara aykırı hareket etmeksizin, yüksek 

oranlı bir vergiye mevzu teşkil eden mal ve hizmetleri satın almaktan kaçınacakları gibi, 

kanunlara aykırı hareket etmek suretiyle de vergiden kaçınabilirler189. Burada vergiden 

kaçınma kavramına değinmek yerinde olacaktır.  

                                                
187 Aydın, ‘’Vergi Kaybı, Nedenleri Ve Yöntemleri’’, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:178 (Temmuz 2003), s.20 
188 Nihat Küçük, ‘’Ekonomik Ticaretin Vergi Kayıp Ve Kaçakları Üzerindeki Etkisi’’, (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Harran Üniversitesi SBE,2007), s.81  
 
189 Çavuş, a.g.e. ,s.9 
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Mükellef ya da sorumlunun vergi yasalarına aykırı hareket etmeksizin vergi 

yükünün bir kısmı ya da tamamından kurtulmaları haline denmektedir. Vergiden 

kaçınma da bir tür vergiye karşı koymadır; ancak yasal olduğu için suç değildir. 

Vergiden kaçınma; yasanın tanıdığı imkanlardan (istisna ve muafiyet hükümlerinden) 

faydalanmak, vergiyi doğuran olayla ilişki kurmamak ve vergi boşluklarını tespit ederek 

bunlardan faydalanmak suretiyle gerçekleşebilir.190. Vergi kanunları; vergi borcunun 

doğumunu kural olarak vergiyi doğuran olaya bağladıklarından, mükelleflerin bu 

olaylara neden olmamaları ya da kendileri için hukuki bir durumun gerçekleşmesine yol 

açmamaları halinde, kendileri için vergi borcu ortaya çıkmayacaktır. Örneğin, 

mükelleflerin vergi kapsamı dışındaki kaynaklardan kazanç ya da irat elde etmeye 

çalışmaları veya vergi dışı servet unsurlarını edinmeye çaba göstermesi vergiden 

kaçınmaya yol açabilir. Yapılan açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi, vergi 

kaçınmanın kanunlara aykırı bir yanı yoktur191. Çünkü vergiden kaçınan, yani onu 

ödemekten kurtulan kimseye bu imkanı sağlayan bizzat vergi kanunlarıdır. Vergiden 

kaçınma bazen, kanunlardaki boşluklardan yararlanmak ya da vergiyi doğuran olaya 

sebebiyet vermemeye dikkat etmek yolu ile gerçekleştirilebilir. Günümüzde hemen her 

yerde bazı yöntem ve imkanlar kullanılarak, vergiden kaçınmanın yollarını aramakta ve 

kanunlardaki boşluklardan yararlanarak bu çabalarında başarı sağlamaktadırlar192.   

4.3. Vergi Kaçakçılığı: 

Vergi kaybı geniş anlamda değerlendirildiğinde vergi kaçakçılığı kavramını da 

kapsadığı için, bu kavrama da değinmek gerekir. 

Vergi borcu doğmuş olduğu halde, vergi kanunlarına aykırı  düşen hareketlerle, 

verginin hiç ödenmemesi ya da kısmen ödenmesi haline, ‘’vergi kaçakçılığı’’ 

denmektedir. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi, vergi kaçakçılığı vergiden 

kaçınmanın tersine, kanuna aykırıdır; burada kanuna karşı hile vardır ve suç olarak 

nitelendirilmektedir193.  

                                                
190 Yılmaz, a.g.e.,s.174 
191 Akdoğan, Kamu Maliyesi, s.160 
192 Nadaroğlu, a.g.e.,s. 278-289 
193 Akif Erginay, ‘’ Kamu Maliyesi- Kamu Gelirleri-Kamu Giderleri-Devlet Bütçesi- Maliye Politikası-Kamu 
Borçları’’,11. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi, 1985, s.159 
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Aslında vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma olarak nitelendirilmekte ve 

yükümlünün vergi kanunlarına ve usul hükümlerine aykırı faaliyette bulunması suretiyle 

vergi matrahını azaltması nedeniyle vergi kaybına sebep olmaktadır194. Vergi 

kaçakçılığı, bir suç olmanın yanı sıra, verginin eşitlik ilkesine de aykırı düştüğü ve vergi 

verimini azalttığı için üzerinde önemle durulması gereken sosyal ve ekonomik bir 

olaydır. Gerçekten kanunen vergi borcu doğduğu halde bu borcunu ödemeyen kimseler, 

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

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

yükümlüler yeniden getirilecek vergileri ödemek suretiyle daha da zor duruma 

düşebilirler195. 

Kanundışı yollarda vergi kaçırma ülkeden ülkeye, dönemde döneme değiştiği 

gibi vergiden vergiye de farklılık gösterebilmektedir196 .Vergi kaçakçılığı kuramsal 

açıdan vergi ahlakına, kültür seviyesine, gelişmişlik düzeyine, milletlerin iktisadi ve 

sosyal yapısına, vergi ödeme eğilimlerine bağlı olarak karşımıza çıkmaktadır197. Her ne 

kadar toplumsal gelenek, ahlak ve alışkanlıklar veri olarak düşünülse de, vergi 

kaçırmayı belirleyen iki temel unsur vardır. Bunlar; vergi kaçırmanın riski ve 

kaçırmanın çekiciliğidir.  

Vergi kaçırmanın çekiciliği bir yandan kaçırılabilecek matrahın büyüklüğüne, 

diğer yandan marjinal vergi oranına göre değişir. Risk ise uygulanan cezalar ve 

yakalanma olasılığı büyüdükçe artar. Bu nedenle, vergi kaçırma girişimlerini azaltmaya 

yönelik herhangi bir vergi politikasında, dikkatlerin bu unsurlar üzerinde toplanması 

gerekir.  

4.4. Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Nedenleri: 

Mükellefleri vergi kaçırmaya yönelten nedenler çok çeşitli olmakla birlikte, bu 

nedenleri genel olarak vergi yasalarından kaynaklanan nedenler ve vergi yasalarının 

                                                
194 Nihat Edizdoğan, ‘’Kamu  Maliyesi 2’’, Bursa: Ekin Kitabevi, 1998, s.123 
195 Nadaroğlu, a.g.e., s. 279 
196 Özhan Uluatam,’’Kamu Maliyesi’’, Ankara:İmaj Yayıncılık,1999,s.309 
197 Saygın Mercan, ‘’Vergi Adaleti ve Türk Vergi Sisteminin Vergi Adaleti Açısından Değerlendirilmesi’’, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE,2006),s.15 
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dışında kalan nedenler(ekonomik, sosyal ve idari, psikolojik) olmak üzere 

inceleyebiliriz. 

4.4.1. Vergi Yasalarından Kaynaklanan Nedenler: 

Literatürde, yasalardan kaynaklanan nedenler, kanuni düzenlemelerin yetersiz 

ve eksik olmasından ötürü meydana gelen vergi kayıp ve kaçakları şeklinde 

belirtilmektedir198.  

Vergi kanunları, bizzat vergi kaybının oluşmasını etkileyebilmektedir. Vergi 

mevzuatının karmaşık bir yapıya sahip olması ya da vergi kanunlarının çok sayıda 

olması mükelleflerin kanunlar arasındaki bağlantı kurması sırasında güçlük 

yaşayabilmelerine neden olmaktadır. Bu durum da bazen mükelleflerin isteyerek ya da 

istemeyerek vergi kaybı oluşturmasına yol açabilmektedir199.  

Genellikle vergi kayıp ve kaçaklarının nedeni, vergi cezaları ve denetimlerin 

yetersizliği, vergi kanunları ve vergilerin çokluğu, vergi tarifesinin şekli, vergi 

mevzuatının sık sık değişmesi ve sık sık affa başvurulmasından ileri gelmektedir200. Bir 

ülkenin vergi mevzuatında,  ülkenin değişen sosyo-ekonomik şartlarına uygun olarak 

dış ülkelerdeki mali mevzuatla koordinasyon sağlamak amacıyla değişiklikler yapılması 

doğaldır. Ancak, mevcut yasalar uygulanmadığından ve vergi toplanamadığından , sık 

sık değişiklikler yapılması vergi sistemine olan güveni sarsar ve sistemin yerleşmesini 

güçleştirir. Vergi değişiklikleri, vergi yükü aynı kalsa bile yükümlülerin körelmiş 

duygularının harekete geçirmektedir. Özellikle mükelleflerin vergiye henüz alışmadığı 

ve idarenin denetimine zaman bulunmadığı dönemlerde vergi kaybı yaratmaya olan 

eğilim artmaktadır201. 

Pek çok ülkede vergi kayıp ve kaçaklarının, geniş anlamda ise vergi 

kaçakçılığının temel nedeni olarak vergi cezalarının yeterince rasyonel olmaması ve 

etkin bir şekilde uygulanmaması gösterilmektedir. Yasalarla konulan vergilerin 
                                                
198 Serdar Aydın, ‘’Vergi Kaçakçılığının Nedenleri’’, ‘’Vergi ve Muhasebeciyle Diyalog’’, Sayı:222 (Ekim 2006), 
s.125 
199 Selda Aydın, s. 22 
200 Yusuf Kıldiş, ‘’Kayıtdışı Ekonominin Ulusal-Uluslar arası Boyutu ve Çözüm Önerileri’’,’’Maliye Yazıları’’, 
Sayı:66-69 (Ocak-Mart), s.109  
201 Adnan Gerçek ve Mehmet Yüce, Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımı Açısından Türk Vergi Sisteminin 
Değerlendirilmesi’’. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yayını,   Bursa, 1998, s.12 
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toplanmasında en etkin araç olan cezaların, en etkin araç olan cezaların, çok iyi 

tanımlanması ve uygulanması gerekir. Bunun dışında vergi cezaları, yargı organlarının 

yorumuna girmesini gerektirmeyecek şekilde açık ve net olmalıdır.  Ceza, hem cezayı 

verene hem de cezaya muhatap olan tarafından da arzu edilen bir şey olmamakla 

beraber; toplum içerisinde yaşama gereği bazı kurallara uyulmasını zorunlu hale 

getirmektedir202.  

Bu nedenle, vergi kanunlarının sade olması ve vergi mevzuatında sürekli 

olarak değişiklik yapılmaması halinde; gerek mükellefler gerekse diğer uygulayıcılar 

için mevzuat daha anlaşılır hale gelecek, vergi mevzuatında boşluk olmayacaktır. 

Böylece, mükellefin vergiye gönüllü uyumu artacak ve vergi suçları azalacaktır203.  

4.4.2. Vergi Yasalarının Dışındaki Nedenler: 

Vergi kaybına yol açan nedenlerin önemli bir kısmı vergi yasalarında yer alana 

düzenlemelerden kaynaklanmakla beraber ,bunların dışında ekonomik, sosyal ve idari 

ve psikolojik nedenler de bulunmaktadır. 

4.4.2.1. Ekonomik Nedenler: 

Vergi karşılıksız bir ödeme olduğu için, mükelleflerin devleti vergi kaybına 

uğratmaya iten öncelikli sebep ekonomik nedenlerdir. Vergi mükellefleri, türlü 

güçlüklerle elde ettiği gelirlerinden bir bölümünü zorunlu olarak devletin tasarrufuna 

bırakması nedeniyle, acı hissi duymaktadırlar.204.  

Aslında vergi kayıp ve kaçağında en önemli etken, insanların kazançları 

üzerinden vergi ödemek suretiyle maliyetlerini düşürme ve kazançlarını artırma 

çabasına girmeleridir. Vergi kaçırmak suretiyle ödenmeyen vergi mükellefin kendi 

tasarrufunda kalmakta, bu ise mükellef açısından düşük maliyet ve yüksek kazanç 

anlamına gelmektedir205. 

                                                
202 Selda Aydın, a.g.m. ,s. 23 
203 Kumluca, a.g.m, s. 94 
204 Cuma Çataloluk, ‘’Vergi Karşısında Mükelleflerin Tutum ve Davranışları’’, 
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/articles/2008/20/CCATALOLUK.PDF , (9 Mayıs 2009) 
205 Musa Yıldırım, ‘’Vergi Kayıp ve Kaçağıyla Mücadele İçin Nakit Kullanımı Azaltılmalıdır’’, Maliye Ve Sigorta 
Yorumları , Sayı. 509 (Nisan 2008), s.83 
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Vergi kayıp ve kaçaklarının ekonomik nedenleri, milli gelirin azlığı, enflasyon, 

şirketleşmenin ve büyük teşebbüslerin azlığı olarak belirtilebilir206. Bu konuları ileriki 

dönemde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. 

 4.4.2.2. Sosyal ve İdari Nedenler: 

Vergi denetimlerinin vergi kaybını önlemekteki başarısı, vergi denetiminin 

etkinliği açısından temel veridir.  

Bir toplumda en iyi yasalar yürürlükte olsa ve en iyi idari, işleyiş sağlansa bile, 

denetimin olmaması zaman içinde sistemin bozulmasını kaçınılmaz kılacaktır. Bir 

ülkede vergi denetimde etkinlik hem doğrudan idarenin başarısını arttırır, hem de 

yasaların öngördüğü yaptırımların uygulanmasına ortam hazırlar. Bir başka deyişle, 

denetim; sistemin işlemesini güvence altına alan ve zaman içinde bozulmasını 

engelleyen bir sigorta işlevine sahiptir. Eğer etkin bir denetim mekanizması 

oluşturulamamışsa, sistem bir süre sonra yasal zeminin dışına kayar. Kurallara 

uymamanın yaptırımsız kaldığı bir ortamda yasaların öngördüğü biçimde davranma 

alışkanlığı kazanması mümkün değildir207. 

Etkin bir vergi denetimi mükellefin vergi kaybı yaratmasına sebep olacak 

eğilimleri önleyecektir. Nitekim denetimin temel amacı kişileri yasalara uygun hareket 

etmeye yönlendirmektir. Mükelleflerin bir gün denetlenebileceklerini düşünmeleri 

yasalara uygun davranma eğilimlerini arttıracaktır.   Zira vergi denetimi yasalara aykırı 

davranışla vergisini doğru ve zamanında ödemeyenler için ciddi bir risk teşkil eder.  

Nitekim vergi denetimlerinin vergi kayıp ve kaçakların önlenmesinde 

cezalardan daha etkili olduğunu düşündükleri bir gerçektir208. 

 

 

                                                
206 Aydın, a.g.m, s.24 
207 Şinasi Aydemir, ‘’Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi’’; ‘’Hesap Uzmanları Derneği Yayını, İstanbul,1995. s.45 
208 Fatih Saraçoğlu, Özge Çelik, Murat Gökkaya, ‘’Vergi Kaçakçılığı-Denetim Olasılığı Ve Cezalar: Anket 
Sonuçlarının Analizi’’, Vergi Raporu , Sayı:103 (Nisan 2008), s.18 
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4.4.2.3. Psikolojik Nedenler: 

Vergi kayıp ve kaçağına yol açan psikolojik nedenler eğitim seviyesinin 

düşüklüğü ve ahlaki değerler olarak ele alınabilir. Vergi kaçırmanın doğal bir davranış 

olarak kabul edildiği toplumlarda normal olarak karşılamak gerekir. 

Eğitim seviyesinin düşüklüğü, vergi bilincinin oluşmamasıyla ilişkilidir. Etkin 

bir denetim mekanizması ile cezalandırma yönteminin kurulamadığı ülkelerde, vergi 

kaçırmaya yönelme engellenemez. 

Çağdaş bir vergi idaresinden söz edebilmek için, bu idarenin görevinin 

gerektiği caydırıcılığı ve mükelleflerle kurulan ilişkide güven ve karşılıklı saygıyı 

koruyan bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Mükellefler kendileri dışında,  diğer 

mükelleflerin de kurallara uyduğunu ve vergi ödediğini bilmelidirler. Eğer mükellef , 

toplumun çoğunluğunun  vergi kaçırma eğiliminde olduğunu düşünüyor ise, sonuçta o 

da bu eyleme yönelecektir. Bu durum ise, vergi kayıplarını daha da arttıracaktır.  

Psikolojik nedenler ekonomik ve sosyal nedenlerin yanında daha az etkiye 

sahiptirler209. 

4.4.3. Vergi Kayıp ve Kaçağı  İle Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi: 

Daha önce de belirtildiği gibi Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergi, özel 

ya da tüzel kişilerin her türlü iktisadi faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan, kamu 

harcamalarının finansmanı için devletin egemenlik gücünü kullanarak aldığı bir paydır. 

Ancak, bazı mükellefler çeşitli nedenlerle bu gelirlerinden devlete hiç pay vermemek ya 

da daha az vermek için kazançlarının bir kısmını veya tamamını kayıt dışına çıkarma 

eğilimindedirler. Beyan esasına dayanan vergi sistemleri, verginin ödeme gücüne göre 

alınmasını sağlayan ve dolayısıyla vergilemede adalet ilkesinin gerçekleştirilmesinde 

daha etkin bir yöntemdir. Ancak bu yöntem, yeterli ve etkin bir denetim 

mekanizmasıyla desteklenmediği takdirde kayıt dışı ekonomi ortaya çıkabilmektedir210. 

                                                
209 Aydın, a.g.m. s,. 25 
210 Yalın Biçer, ‘’Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomiye Önlemeye  Yönelik Vergi Politikaları ve Değerlendirilmesi’’, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, 2006), s.2 
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Vergisel anlamda kayıt dışı ekonomi, vergi kaçırma ve vergiden kaçınma 

içgüdüsü ile vergi idaresinin bilgi alanı dışında bırakılmış olan faaliyetlerin tümü olarak 

ifade edilebilir211.  

Kayıt dışı ekonomi günümüzde; dünya ekonomisinin birikim ve bölüşüm 

sürecinde meydana gelen değişikliklerce ve her ülkenin kendi vergisel, diğer ekonomik, 

sosyal ve siyasal yapısının özelliklerince etkilenmektedir. Dünyadaki ülkelerin birikim 

ve bölüşüm sürecindeki yeri ve etkisi ile söz konusu farklı ulusal özellikleri kayıt dışı 

ekonominin farklı şekillerde ve farklı oranlarda görülmesine sebep olmaktadır. 

Hiçbir ülkede sıfırlanamayan, ülkemizde de önemli boyutlara ulaşan ve vergi 

kayıp ve kaçaklarının nedenleri arasında da gösterilebilen kayıt dışı ekonominin 

nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz212: 

*  Mali ve ekonomik nedenler:  Ekonomideki enflasyonist süreç, gelir 

dağılımındaki adaletsizlik ve vergi adaletinin olmayışı. 

 * Hukuki nedenler: Yasaların basit ve açık olmaması, sık değişikliğe 

uğraması, vergi oranlarının yüksek oluşu, istisna ve muafiyetler, üniter yapının 

bozulması, defter tutma hadleri. 

*  İdari nedenler: Vergi idaresinin organik yapısı, teknik yapı, personel yapısı 

ve denetim mekanizması. 

*   Sosyal nedenler:  Vergi ahlakı, mükellef psikolojisi ve tarihsel nedenler 

*  Siyasal nedenler ve baskı gruplarından kaynaklanan nedenler213 olarak 

sıralanabilir.  

Aslında vergi ve kayıt dışılık birbirini besleyen ve güçlendiren süreçlerdir. 

Vergi, sistemi kayıt dışına iterken kayıt dışı kesimlerin genişlemesi de vergilerin 

                                                
211 Selahattin Tuncer,’’Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadelede Yeni Çalışmalar’’, Yaklaşım Yayınları, Sayı:163 
(Temmuz 20066), s.16 
212 Mehmet Tosuner, ‘’Vergi Kayıp ve Kaçaklarına İlişkin Sorun ve Öneriler’’, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:85 
(Ekim 1995), , s.65 
213 Erdoğan Avder, ‘’Kayıtdışı Ekonomi ve Etkileri’’, http://kayitdisiekonomi.com/makale/detay.asp?id=25 , 2007,  
(11 Mayıs 2009) 
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ağırlaşmasına yol açmaktadır. Kayıt dışı alanların genişlemesi fiili vergi tabanını 

daralttığından , gerekli vergi gelirlerine ulaşabilmek için vergi oranlarının yükseltilmesi 

zaruri olur. Bu süreç, kayıt dışılık ile birlikte yüksek vergi oranlarının ve sonuçta da, 

daha büyük kayıt dışı olanların oluşmasına neden olur214. 

 Şimdi de ülkelerin içinden çıkamadığı vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek 

nasıl vergi sistemleri uyguladıklarını inceleyelim:  

4.5. Vergi Denetiminin Çeşitli Ülkelerde Uygulaması: 

                4.5.1. ABD’de Vergi Denetimi ve Uygulaması: 

Her ülke ekonomisinin finansman ihtiyacının karşılanmasında olduğu gibi, 

ABD ekonomisinde de en sağlam kamu geliri olan vergiye karşı büyük bir ihtiyaç 

bulunmaktadır215. 

ABD, federal bir yapıya sahip olmakla beraber; devletin gücü, Birleşik 

Devletler (Federal Devlet) ile 50 eyalet arasında paylaşılmaktadır. Gerek federal, 

gerekse eyalet düzeyinde devletin gücü bağımsız yasama, yürütme ve yargı kollarına 

ayrılmaktadır. 

ABD vergi sistemi federal, eyalet ve mahalli yönetim vergilerinden 

oluşmaktadır. ABD mükellefi sadece federal idareye ve İç Gelir İdaresi(IRS- Internal 

Revenue Service)’ne bağlı olduğu eyalet ve oturduğu ilçe, belediye veya diğer mahalli 

yönetimlere de aynı ve değişik adlarla vergiler öder. Bu nedenle, ABD vergi sistemi 

hayli karışıktır ve mükellefe çok sayıda ödevler yüklemektedir. Mükellefler ile özellikle 

muhasebeci ve mali müşavirlerin sadece 50 eyalet vergi sistemini değil, 7 binden fazla 

mahalli vergi idaresinin vergi kurallarının ve her yıl bütçe dengelerini tesis için 

yaptıkları oran ve diğer değişiklikleri takip etmeleri gerekmektedir216.  

                                                
214 Sami Duman, ‘’Kayıt dışı Ekonomi ve Türkiye’’, http://www.muhasebenet.net/makaleler_sduman.html , (15 
Mayıs 2009) 
215 Ersan Öz, Tekin Akdemir, ‘’ABD Vergi Sistemi’’, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 168 (Eylül 2002), 
http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/abd.doc  (15 Mayıs 2009) 
216 Organ, a.g.e.,s. 84 
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Amerikan Gelir İdaresi (IRS- Internal Revenue Service), Amerikan Hazine 

Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmaktadır. IRS’nin en üst düzey yöneticisi, Başkanı’dır. 

IRS çalışmalarının yönetimi ise, kurul tarafından yerine getirilir. Bu kurul, IRS Başkanı 

bir kamu sektör temsilcisi ve 6 özel sektör temsilcisinden oluşur. Bu kurul üyeleri ABD 

Başkanı tarafından atanır217. 

 IRS’nin misyonu “Vergi mükelleflerinin sorumluluklarını anlamalarına ve 

yerine getirmelerine yardımcı olarak ve vergi yasalarını herkese tutarlılık ve adalet 

anlayışı içinde uygulayarak en üst kalitede hizmet sunmak” şeklinde belirtilmiştir218.  

IRS’nin fonksiyonları; vergi kanunlarının uygulanması, mükelleflerin vergi 

beyannamelerini doğru olarak vermelerinin, vergi ile ilgili ödevlerini tam ve zamanında 

yerine getirmelerinin sağlanması, tahakkuk edecek vergilerin doğru olarak ödenmesinin 

temin edilmesi, vergi kanunlarına uymayan mükelleflerin inceleme ve soruşturulmasıyla 

yetkili ve görevlidir. 

IRS’nin 2005 yılında tespit edilen vizyonu ‘’Bir 21. Yüzyıl kamu kuruluşu 

olarak, IRS’in vizyonu, beşeri sermayesini ve teknoloji kapasitesini en etkin ve verimli 

bir şekilde kullanarak, mükelleflere aksaklık ve sıkıntıyı en az yansıtacak şekilde 

vergileri toplamaktır. Bu hedefe taşıyacak olan değerler ise; doğruluk, dürüstlük, 

bütünlük, iletişim, sorumluluk, saygı ve profesyonellik olarak belirlenmiştir. Bunu da; 

* Mükelleflere gerekli hizmetleri aksamadan sunacak servisleri oluşturmak, 

* Mükelleflerde vergi ödeme bilinci ve sorumluluğunu yerleştirmek,  

* Vergi kanunlarının tüm vatandaşlara adil ve istikrarlı bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak,  

                                                
217 Metin Duran, ‘’ABD’de Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminin Yapısı’’, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:192 (Eylül 
2004),s.30 
218 Ramazan Gökbunar, Keramettin Tezcan ve Ahmet Utkuseven, ‘’Yeninde Yapılanma veya Yeniden 
Yapılanma:Vergi İdaresi ve Denetimi İçin  İşte Bütün Mesele Bu’’, Celal Bayar Üniversitesi, 
http://www.bayar.edu.tr/kutuphane/vergi.pdf , (15 Mayıs 2009)  



 
 

89 

* IRS organizasyonunun tüm ülke için değerli bir servis olduğunu, bu serviste 

görev yapmanın herkes tarafından arzulandığını ülke vatandaşlarının bilmesini 

sağlamak, şeklinde yerine getirmeyi planlamaktadır. 

IRS’nin sahip olduğu değerler ise;  

* Dürüstlük: Dürüstlüğün, doğruluğun, güvenilirliğin ve onurun en yüksek 

standartlarını yakalamak, 

* Sorumluluk: Söz ve taahhütlerin, iş ve eylemlerin sonuçlarının 

sorumluluğunu taşımalı ve düzenli olarak IRS’in kendisini kontrol etmek, 

* Doğruluk: Sürdürülen görev esnasında özenli, sebatlı, titiz olmak, 

* Saygı: İnsanlar ve fikirlerdeki farklılıklara değer verip, saygıyla ve adaletli 

muamelede bulunmak, 

*  Profesyonellik: Yeterliliği ve etkinliği garanti edip, mükemmelliğe 

odaklanmak, 

* İletişim: Mükellefleri dinleyip, sorunları çözmek için birlikte çalışmak, 

olarak tespit edilmiştir219. 

Bununla birlikte IRS 1998 yılında reform yasası ile yeniden yapılandırılmış, 

IRS’nin işlemlerini gözlemlemek amacıyla ‘’Hazine Genel Vergi İdaresi Örgütü 

(TIGTA- Treasury Inspector General For Tax Administration)’’ kurulmuştur. 

Organizasyon olarak Hazine Bakanlığı’na bağlı olmakla birlikte bağımsız bir 

kuruluştur. TIGTA’nın amaçları ekonomiyi geliştirmek, gelir kanunlarının yönetiminin 

yeterlilik ve etkinliğini arttırmak; IRS ve ilgili kuruluşlarının program ve operasyonlara 

karşı hile yapılmasını ve kötüye kullanılması durumlarını ortaya çıkarmak ve önlemek, 

amacıyla liderlik yapar, koordinasyon sağlar ve tavsiyeler ortaya koymaktır220.  

                                                
219 Bülent Aydın, a.g.e. , s. 118-119 
220 Ay, Tunç, a.g.m, s.227 
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Kısaca TIGTA; denetim ve soruşturmaları yaparak IRS operasyonlarını 

geliştirmek için kamuya hizmet etmeye odaklanmıştır. Bunun yanında, IRS’nin 

çalışmalarının başarıya ulaşmasında yardımcı olmak ve Kongrenin etkin denetimini 

sağlamak amacıyla, IRS çalışanları arasında dürüst ve etik bir yaklaşım sağlamayı 

garanti eden, denetim ve caydırıcılığı ön plana çıkaran kapsamlı olduğu kadar stratejik 

bir denetim ve soruşturma programına sahiptir221. TIGTA, IRS’nin teknolojisinin 

güvenilirliğini ve yeterliliğini sürekli takip etmekle beraber , ayrıca IRS’yi, dışarıdan 

gelecek yolsuzluk teşebbüslerine ve çalışanlarına yönelik tehditlere karşı korumakla da 

sorumludur.222 

Amerika Birleşik Devletleri, dünya devletleri arasında ekonomik gücü en fazla; 

kayıt dışı ekonomisi ise en az ülke olarak bilinmektedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi 

ABD’nde de vergi incelemesi genellikle beyan esasına dayanmaktadır. Özellikle gelir, 

kurumlar, sosyal güvenlik,satış ve emlak vergileri mükellefin incelenmesi amaç 

edinilmiş olup, toplam inceleme kapasitesi içerisinde gelir vergilerinin payı çok 

yüksektir.  

Bazı göstergeler açısından ‘’süper güç’’ olarak nitelendiren ABD gibi  bir  

ülkede, her ne kadar kayıtlı bir ekonomik yapılanma ve etkili bir denetim sistemi olsa  

da,  yine de vergi kaçağı bulunmaktadır.  Bu kaçağın oransal olarak düşük olmasına 

karşın, nominal olarak ülkemiz dahil bir çok ülkenin milli gelirinden fazla olduğunu 

söylemek mümkündür. ABD’nde uygulanan vergi incelemesinin en çarpıcı özelliği, çok 

sayıda mükellefi incelemek ve genel oranı yüksek tutarak incelemenin caydırıcılık 

etkisini kurmak yerine; az sayıda mükellefi incelemek, fakat incelemeye değer 

mükellefleri iyi bir yöntemle ayıklamak suretiyle bu etkiyi yerleştirmektedir. Gerçekten 

de genel inceleme oranı %1–2 gibi, çok düşük bir orandır. Fakat her 100 kişiden sadece 

3’ü vergi kaçırdığı halde, incelemeye alınan her 100 mükelleften 75’ine ceza salındığı 

bulundurulursa, bu %1–2 arasındaki kütlenin ne kadar isabetli seçildiği anlaşılır. Bu 

durum vergi mükelleflerinin sisteme ne kadar uyum sağladıklarının bir göstergesidir. 

Üstelik bu uyumun toplanan her 1000 dolar vergi için ortalama 4,8 dolar gibi düşük bir 

                                                
221 Duran, a.g.m., s.33 
222 Duran, a.g.m., s.36 
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harcamayla sağlanması da vergi sisteminin ve vergi denetiminin ne kadar etkin 

olduğunu kanıtlar niteliktedir223. 

ABD’de vergilemede büyük ölçüde, mükellefin beyanına dayalı esasın 

benimsenmesinin temelinde, mükellefe güven duygusunun yarattığı görülmektedir. 

Mükellefin güveninin oluşmasında, vergiye olan inancının ve vergiye toplumsal bakışın 

yanı sıra vergi idaresi ve denetim yapısının güçlü olması gerekmektedir. 224Ayrıca 

ABD’de vergiye gönüllü uyum konusuna, IRS’nin yeniden yapılandırılması süreci 

içerisinde ciddi bir şekilde değinilmiş, vergi mükelleflerinin vergi ödeme arzularını 

arttıran faktörlerin neler olduğu saptanmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu 

doğrultuda, vergi sorumluluğunun mükellefler tarafından anlaşılmasına yardımcı olmak 

üzere, herkese vergi yasalarını bütünlükle ve doğrulukla uygulayarak, Amerikan vergi 

mükelleflerine memnuniyeti ve gönüllü uyumu en yüksek düzeye çıkarmayı 

hedeflemiştir225. Bilindiği üzere gönüllü vergi uyumu, mükelleflerin vergi yasalarına 

uyarak vergi ödevlerini zamanında yerine getirmesi, vergi uyumsuzluğu ise, cezai 

müeyyidelere konu olan ve vergi kaçırma işlemini yerine getirerek vergi ödevlerine 

uymama olarak tanımlanır. Özellikle son 15-20 yıldan beri başta ABD olmak üzere pek 

çok ülke bu soruna ciddi bir şekilde eğilmektedir. Bu amaçla söz konusu ülkelerde vergi 

mükelleflerinin “kendi rızaları” ile vergi ödeme istekliliklerini arttıran faktörlerin neler 

olduğu saptanmakta ve daha sonra da bu faktörlerin vergi mükelleflerinin gelirlerini 

doğru beyan etmelerine olan etkisi ampirik ve deneysel çalışmalarla test 

edilmektedir226.Örneğin, ABD Gelir İdaresi (IRS) vergi mükelleflerinin vergiye gönüllü 

uyum derecesini ölçmek için ‘’Mükelleflerin Uyumluluğunu Ölçme Programı’’(TCMP 

– The Tax Payer Compliance Measurement Program’den gelen verilere göre hareket 

etmektedir. 

IRS denetim planlamasını ve uygulamasını bilgisayarlı program ve bilimsel 

fonksiyonlar aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Vergisel uzlaşmaya ağırlık verip, aynı 

                                                
223 M.Erkan Üyümez, ‘’Türkiye’de Vergi Ceza Sisteminin Vergi Suçlarını Önlemedeki Etkisi’’, (Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi SBE,2004), s.242-243 
224 Feyyaz Yazar ve Keramettin Tezcan, ‘’ABD’de Vergi Denetimi ve Gönüllü Uyumu’’, Vergi Dünyası Dergisi, 
Sayı:305 (Ocak 2007), s.54  
225 Yazar ve Tezcan, a.g.m., s.42 
226 Ali Çelikkaya , ‘’Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörler’’, 2002, http://www.e-
akademi.org/makaleler/acelikkaya-1.htm , (13 Mayıs 2009) 
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zamanda mükellefe vergi yükümlülüklerini gerçekleştirmesinde bilgi bazında ve teknik 

bazda yardımcı ve destek olmaktadır. IRS’nin temel çalışma prensibi ise: Hizmet + 

Uygulama= Uyum olarak belirlenmiştir227. 

IRS’nin 2009–2013 yılları arası hedefleri incelendiğinde, IRS dünyada en adil 

ve en etkin gönüllü vergi uyumunu sağlamak ve devam ettirmeyi amaç edinmiştir. 

Temel hedef, vergi mükelleflerinin daha kolay bir şekilde vergiye gönüllü uyumlarını 

sağlamaktır. Bunun için, vergi mükelleflerinin bakış açılarını ortak bir noktada 

birleştirmek, yine mükelleflerin vergi ile ilgili her türlü sorunlarının çözümünün 

hızlandırılması esas alınmıştır. Tüm bu amaçları gerçekleştirmek için IRS’nin en büyük 

yatırımı insana ve teknolojiye yapılacak olan yatırımdır. IRS vergi mükelleflerine 

gerekli olan etkinliği sağlamak için her türlü teknoloji sağlamaktan kaçınmayacaktır. 

Bununla birlikte son zamanlarda yapılmış bir araştırma sonucu göstermektedir ki  

ABD’de mükellefler ödenmesi gereken vergilerin %84’ü  doğru bir şeklide hesaplanmış 

ve gelirlerin zamanında mükelleflerin kendi istekleri doğrultusunda  beyan ettikleri 

ortaya konmuştur.  228. Bu durum bize ABD’nin mükelleflerinin vergi ödeme konusunda  

başarılı olduğunun bir göstergesidir. 

Kısaca belirtmek gerekirse, bir ülkede vergisel alt yapının sağlam zemine 

dayandırılması gerekmektedir. Vergi sisteminin iyi kurulmuş olması sonucunda %1 gibi 

düşük bir inceleme oranı ile mükelleflerin vergi kanunlarına uyumunu sağlamada, vergi 

kayıp ve kaçağını önlemede başarılı olunabileceği görülmektedir229. 

4.5.2. Kanada’da Vergi Denetimi ve Uygulaması: 

Kanada Gelir ve İdaresi (Canada and Revenue Agency ;CRA- eski adıyla 

Kanada Gelir ve Gümrük İdaresi; CCRA), devletin sosyal ve ekonomik programlarını 

gerçekleştirmesine olanak sağlayacak gelir kaynaklarından biri olan vergilerin 

toplanmasını gerçekleştiren bir kamu kurumudur.  

                                                
227 IRS Strategic Plan, ‘’Fiscal Years 2005-2009’’, http://www.irs.gov/pub/irs-utl/strategic_plan_05-09.pdf  (15 
Mayıs 2009) 
228 IRS Strategic Plan, ‘’Fiscal Years 2009-2013’’, http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p3744.pdf  (15 Mayıs 2009) 
229 Yazar ve Tezcan, a.g.m., s.55 
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Kanada vergi sisteminin en önemli özelliği; gelir üzerinden alınan vergilerin 

diğer vergilerle karşılaştırıldığından çok daha ağırlıklı bir öneme sahip olmasıdır. 

Özellikle bireylerden alınan gelir vergileri, devletin toplumsal vergi gelirleri içinde 

önemli bir paya sahiptir230.  

Genel olarak, hem Kanada’da hem de ABD’de uygulanan vergi sistemi, aynı 

esaslar üzerine kurulmuştur. Adına, “Bildirime Dayalı” (Self Assesment System) 

denilen bu yapıda, vatandaşlar, yasalar dahilinde, kazancı üzerinden ödemesi gereken 

vergi borcunu hesaplayıp tahakkuk eden vergiyi devlete bildirmek ve ödemekle 

yükümlüdürler231.  

Vergi idaresinin (CRA) yürütmekte olduğu diğer görevlerinin dışında, yapmış 

olduğu denetimlerin esas amacı, mükelleflerin vergi yükümlülüklerini yerine 

getirmesini sağlamaktadır. Vergi denetimlerinin başlangıcında denetim elemanları; 

hangi konuda denetim yapacakları, incelemenin tahmini süresi ve ne tür bilgilere 

gereksinim duydukları hususlarında mükellefe bilgi vermektedirler. Vergi denetimleri 

sonucunda mükelleflerin vergi kaçırdıkları tespit edildiği takdirde buna ilişkin 

yaptırımlar uygulanmakta, bunun ötesinde mükellefin kasıtlı olarak vergi kaçağına yol 

açmış olması halinde daha ağır cezalar uygulanarak bu konu Adalet Bakanlığı’na intikal  

ettirilmektedir. 

Kanada’da vergi mükelleflerinin devlete karşı sorumlulukları bulunmasıyla 

birlikte, idarenin de mükellefin sahip olduğu hakları göz önüne alması gerekmektedir. 

Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunları 

çözüme kavuşturabilmeleri için, vergi dairelerinde hazırlanmış çeşitli programlar (PRP= 

The Problem Resolution Program) bulunmaktadır 

Kanada vergi idaresi için vergi denetiminde esas aldıkları temeller dürüstlük, 

profesyonellik, saygı ve işbirliğidir. Bu değerler doğrultusunda, idare tarafından 

mükelleflere en iyi hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Mükelleflere ait olarak vergi 

idaresi tarafından elde edilen her türlü bilgi ve belgenin gizli tutulması gerekmektedir. 
                                                
230 Selda Aydın, ‘’Kanada Vergi Sistemi’’,Yaklaşım Yayınları , Sayı:127 (Temmuz 2003), s. 97 
 
231 Veysel Kaybaki, ‘’Kanada’da Vergi’’, Bizim Anadolu, 
http://www.bizimanadolu.com/pages/2007/Ocak07/page11.pdf , (20 Mayıs 2009) 
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Buna uyulmaması halinde mükellefler, haklarının ihlal edildiği gerekçesi ile şikayette 

bulunabilirler232. 

Kanada vergi idaresi, beyan esasına dayandığını daha önce belirtmiştik. Beyan 

esası ilkesi vergi indirimlerinin doğruluğunun tespitini de kapsamaktadır. Beyan esasına 

dayalı bu sistemin bütünlüğü beraberinde vergi ödeme istekliliğini sağlayan bir denetim 

fonksiyonunun zorunlu kılmaktadır.  

Kanada vergi sistemin amaçları şu şekildedir: 

- Kanun ışığında vergi ödeme istekliliğini teşvik etme, 

- Kanun hükümlerinin düzgün bir yorumla ve bu yorumun gerektirdiği şekilde 

tatbik edilmesinin sağlanması, 

-Mükelleflerin kanunun gerektirdiği zorunlulukları yerine getirip 

getirmediklerini tespit etmek, olarak nitelendirilebilir. 

Kanada’da vergi sistemi mükellef odaklı çalışmaktadır ve mükellefin çeşitli 

hakları bulunmaktadır .Örneğin, vergi mükellefleri vergisel yükümlülüklerini yerine 

getirirken ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve desteği vergi idaresinden alma hakkına 

sahiptirler. Bunun için, vergi idaresi tarafından çok sayıda broşür, bildirim ve 

kitapçıklar hazırlanmıştır. Bu yayınların hepsi vergi mükelleflerin sorunlarını 

çözebilecek ve onları aydınlatabilecek şekilde hazırlanmıştır. Eğer mükellefler bu tür 

yayınlardan yine istediği cevapları bulamazlarsa, yüz yüze olarak veya vergi idaresi 

tarafından vergi dairelerinde sunulan programlarla (PRP), sorunlar mutlak suretle 

çözüme kavuşturulmaktadır233. Görüldüğü üzere Kanada da mükellefi kazanmak için 

her türlü özen gösterilmiştir.  

Tüm bunlarla birlikte vergi incelemesi için  yapılan bir çok araştırma 

göstermiştir ki, Kanada vergi idaresi vergi kayıp ve kaçakları önlemede gerçekten 

başarılıdır.  

                                                
232 Selda Aydın, ‘’Kanda Vergi Sistemi’’, s.99 
233 Selda Aydın, ‘’Kandan Vergi Sistemi’’, s.100 
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Kanada’nın kurulmuş olan vergi sistemi sayesinde, kayıt dışı işlem yapmak ve 

vergi kaçağı yaratmak çok zor hale getirilmiştir. Nakit akımını ciddi izlemeye 

alınmıştır. Sistemde, ücretliler dahil herkes beyanname vermekte ve daha sonra 

ücretlilere iade yapılmaktadır. Vergi idaresinde çalışan personel de çok iyi 

yetiştirilmiştir. Bu nedenle Kanada, vergi sistemi açısından Türkiye için iyi bir örnek bir 

ülke konumunda yer almaktadır234. 

4.5.3. Avrupa Birliği Ülkelerinde Vergi Denetimi Uygulaması: 

AB gelirlerinin en önemli kısmını, üye ülkelerin GSMH’ sı üzerinden alınan 

paylar oluşturmaktadır. Bu nedenle AB için vergi kayıp ve kaçakları dolayısıyla da 

vergi kaçakçılığı özel bir önem taşımaktadır. Ayrıca ağırlaşmış bir vergi kaçağı sorunun 

Ekonomik ve Parasal Birlik modelinin işleyişini bozacağı da aşikardır. Bu nedenle, AB, 

vergi denetimi konusunda muhtelif düzenlemeler yapma yoluna gitmiştir. 

Bununla birlikte AB'nin vergi kaçakçılığı konusundaki çalışmalarının ortak 

amaçlarından birisi, üye devletlerin ilgili birimleri ile de yakın işbirliği sağlayarak 

iktisadi faaliyetlerde oluşabilecek düzensizlikleri araştırmak ve önlem alınmasını 

sağlayabilmek amacıyla tamamlayıcı mahiyette ortak mekanizmalar geliştirebilmektir 

AB, kayıt dışılığı ve vergi kayıp ve kaçağını önlemek adına, vergi denetimi 

konusunda çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Avrupa Konseyinin 11.11.1996 tarihli ve 

2185 / 96 sayılı kararın konusu , ‘’AB’nin mali menfaatlerine zarar veren düzensizlik ve 

kaçakların tespiti amacıyla, komisyon tarafından işyerlerinde gerçekleştirilecek 

denetimleri ve diğer kontrolleri"dir235. 

Buna göre üye ülkeler iş yerlerinde yapılacak denetim ve kontroller, 

Komisyonun sorumluluğunda ve Komisyonca görevlendirilecek yetkili memurlarca 

yerine getirilecektir. 

                                                
234 Vergide Kanada Modeli , http://www.milliyet.com.tr/2003/04/10/ekonomi/eko02x.html , (20 Mayıs 2009) 
235 Can Doğan ve Tuncay Kapusuzoğlu, ‘’Çeşitli Ülkelerde Vergi Denetiminin Organizasyonu ve Çıkarılabilecek 
Bazı Dersler’’, ‘’Vergi Dünyası Dergisi’’, Sayı:283 (Mart 2005), s.22 
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Kontrollerde, o ülkenin denetim elemanları ile aynı şartlar altında ve kanunlara 

aykırı olmamak üzere, ihtiyaç duyulan tüm bilgilere ulaşılabilecektir. Denetimler 

neticesinde Komisyonca görevlendirilmiş denetim elemanlarınca düzenlenecek raporlar, 

üye ülkelerin adli ve idari organlarında da ‘’kabul edilebilir delil’’ olarak 

değerlendirilecektir. 

Bu karar dışında AB parlamentosu ve AB Konseyinin 25.05.1999 tarihli ve CE 

1073 ile 1074 / 1999 sayılı kararları ‘’Avrupa Kaçakçılıkla Mücadele Ofisi’’nin (OLAF: 

Office Europeen de Lutte Antifraude)’’ yaptığı araştırmaları konu edinmektedir. 

Söz konusu iki kararda da, üye ülkelerdeki muhtemel vergi kaçakçılıklarının 

birliğin mali menfaatlerine zarar verdiği hususuna değinilmekte; daha önce alınmış olan 

karar gereği Komisyonca görevlendirilecek denetim elemanı tarafından üye ülkelerde 

yapılacak denetimlerin, OLAF’ın sorumluluğunda yürütülmesi kararlaştırılmıştır236. 

OLAF’ın temel görevi, sahtecilik, yolsuzluk ve diğer illegal faaliyetler karşısında 

Avrupa Birliği’nin mali çıkarlarını korumaktır. OLAF bu görevi hesap verebilir, şeffaf, 

tarafsız, profesyonel ve etkin bir şekilde yerine getirirken aynı zamanda Avrupa Birliği 

vatandaşlarına yüksek kalitede bir hizmet sunmayı ve insan haklarına ve özgürlüklerine 

saygılı olmayı da ilke edinmiştir237. 

Ayrıca, OLAF’ta bağımsız çalışmak üzere dışardan seçilmiş bir Gözetim 

Komitesi tarafından düzenli olarak kontrol edilmektedir. Bu komite, üye ülkelerde 

kaçakçılık ve yolsuzluk incelemeleriyle ilgili üst düzey görevlerde bulunmuş 5 kişiden 

oluşmaktadır. 

Vergi toplamanın Devletin elindeki en önemli erkelerden biri olduğu 

düşünülürse, AB’nin üye devletlerin temel hakkı olan ‘’vergi toplama hakkını’’ elinden 

almaya ya da ilk önce kontrol etmeye kalkıştığını göstermektedir. Ancak birlikte 

hareket etme ve birlik üyelerinin vergi uygulamalarının uyumlaştırılması gerekliği ve 

birliğin maddi menfaatleri düşünülürse, bunun kaçınılmaz olduğu görülecektir. 

                                                
236 Bülent Aydın, a.g.e., s.112 
 
237 M. Hakan Özbaran, ‘’Yolsuzluk Ve Bu Alanda Mücadele Eden Uluslar arası Örgütler Ve Birimler’’, 
http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der50m2.pdf  (17 Mayıs 2009), s.21  
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Böylece Avrupa Birliği kendi bünyesinde oluşturduğu denetim birimi olan 

(OLAF)  ile üye ülke iş yerlerinde mali denetim yapmakta, bu denetimler sonucu 

düzenlenen raporlar üye ülkelerde maddi delil olarak kabul edilmektedir238. 

Tüm bu bilgiler ışığında Birlik bütçesinin gelir kalemleri tutarlarının Birliğin 

amaçlarını gerçekleştirmesi ve devamını sağlamak bakımından hayati öneme sahip 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenledir ki, AB çatısında vergi kayıp ve kaçağı ile 

dolayısıyla da vergi kaçakçılığı ile mücadele devamlı bir hala almış, gerekli kurumlar 

oluşturulmuş ve sürekli güncellenen mevzuatla da desteklenmiştir. Verginin ülkelerin 

hükümdarlık gücü ile doğrudan ilişkisi olması bile Birliğin amaçlarının gerisinde 

kalmış, üye ülkelerinin kendi iç denetimleri haricinde Birliğin bünyesinde yukarıda 

incelediğimiz kurumlar kurulmuş ve kararlar alınmıştır. Bu ise vergi dahil tüm gelir 

kalemlerinin denetimin önemine açıkça işaret etmektedir239. 

 4.5.3.1. İngiltere’de Vergi Denetimi ve Uygulaması: 

İngiltere’de vergi kanunlarını uygulayan İç Gelir İdaresi ve Gümrükler İdaresi 

görev alanlarına giren vergilerin niteliklerine göre kendi denetim mekanizmalarına 

sahiptirler. İç Gelir İdaresinin vergi denetim birimleri; uzman denetim daireleri ve 

mahalli denetim dairelerinden oluşmaktadır240. Bunun yanında, İngiltere’de toplumun 

namusu olarak nitelendirilen fermanlı muhasipler (Chartered Accountants), denetim 

fonksiyonunun önemli bir tarafında yer almaktadırlar241. 

Merkezde bulunan uzman denetim daireleri, vergi kaçakçılığı ve vergiden 

kaçınma durumlarını inceleme ve önleme, Uluslararası vergilendirmenin teknik yanları 

ile ilgilenme faaliyetlerinde bulunur. Bu dairede çok iyi yetişmiş ve toplam personelin 

%95’lik oranına tekabül eden vergi müfettişleri inceleme, teftiş, vergi sisteminin kötüye 

kullanılması, adli kovuşturma ile sonuçlanan vergi dosyaları gibi olaylara bakarlar. 

Uzman denetim dairelerinin içinde; ticari kazançların vergilendirilmesi 

konusunda uzmanlaşmış ‘’Soruşturma Şubesi’’, Hileli gider ya da istihkak talepleri gibi 
                                                
238 Bülent Aydın, a.g.e., s. 113 
239 Ay, Baran, a.g.m.,s.225 
240 Çavuş, ‘’Vergi İdaresinin Yükümlüyü Denetim Yolları’’, s.25 
241 Yürümez, a.g.e., s.243 
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çeşitli ve suç teşkil eden kanun dışı durumları inceleyen ‘’İnceleme Daireleri (The 

Investigation Office)’’, diğer dairelerin görev alanı dışında kalan vergiden kaçınma, 

vergi kaçakçılığı ve vergi uyuşmazlığı gibi olaylara bakan ‘’Özel Daireler (Special 

Offices)’’, Hileli olduğuna dair kuşku bulunan büyük çaptaki mükellef hesaplarını 

inceleyen ‘’Uluslararası Şube’’, yerel vergi dairelerindeki müfettişlerin çalışmalarında 

ülke düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması için tavsiye ve çalışmada bulunan 

‘’Cezalar Şubesi’’, PAYE (Pay As You Earn ) sistemine dahil işverenlerin kayıt 

işlemlerini denetleyen ‘’PAYE Denetim Birimleri’’ bulunmaktadır242.   

İngiliz Gelir İdaresi’nin amacı kendisine yasalarla yüklenen vergiyi doğru 

miktarda ve doğru zamanda toplamaktır. Gelir idaresinin uyum stratejisi ise gönüllü 

uyumu teşvik edip, uyumsuzluk ortaya çıkınca bu uyumsuzluğu düzeltici olmak üzere 

iki türlüdür. İngiltere’de vergi incelemesi ‘’tax inspector’’ denilen inceleme 

elemanlarınca yapılmaktadır. Denetim elemanı Gelir İdaresi Başkanı’ndan bir önceki 

aşama olarak Gelir İdaresini temsil eder ve vergi kaçakçılığını araştırır. Ayrıca şirketler 

, firmalar, bireyler ve ortaklıklara vergi yasalarını 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 bazılarıdır243.  

Vergi incelemeleri genel olarak üç aşamalı olarak yürütülmektedir. Birinci 

aşama, vergi bildirimlerinin idareye verilmesinden hemen sonra incelenmesi olup, şekil 

ve teknik sorunların saptanmasına yöneliktir. Aslında bu gözden geçirme işlemi bir ön 

kontrol olup, bu iş mahalli vergi dairelerindeki inceleticiler (auditors) tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Eğer bir eksiklik tespit edilmiş ve bu eksiklik düzeltilmemişse, 

bu durum mükellefe yazılı olarak bildirilir ve alınan yanıta göre işlem 

tamamlanmaktadır. İkinci aşama ise, mükelleflerin P.A.Y.E sistemi gereğince vergi 

kesintisi yapıp yapmadıkları, yapılmışsa kesilmesi gereken vergi tutarının hesaplanması 

ve incelenmesidir. Bu aşamadaki çalışmalar da inceleyiciler tarafından yapılmaktadır.   

                                                
242 Adnan Çavuş, ‘’Vergi İdaresinin Yükümlüyü Denetim Yolları’’, S.25 
243 Başak, a.g.e.,s.41 
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Üçüncü aşama ise, vergi incelemelerinin en gelişmiş hali olup, vergi müfettişlerince 

gerçekleştirilmektedir.  

İngiliz vergi denetim uygulaması, vergi kaçağını önlemek amacıyla hem 

fermanlı muhasiplere inisiyatif sağlamış, hem de uzmanlaşama esasına dayalı bir 

örgütlenen gerçekleştirerek, iç gelirler yönetiminin yürütme ve yönlendirilmesine 

dayandırılmıştır. Vergi inceleme oranı açısından bakıldığında, mükelleflerin oldukça 

düşük bir oranda incelendiği göze çarpmaktadır. Ancak beyannamelerin ön kontrolünün 

yanı sıra vergi denetim sisteminin bağımsız dış denetime önemli ölçüde dayalı olması, 

denetimin etkinliğini arttırmaktadır. Tüm bu uygulamaların dışında, toplumda vergi 

bilinci düzeyinin gelişmiş olması ve belge ve kayıt düzenin de gelişmişliği, vergi kayıp 

ve kaçak oranının azaltmaktadır244. 

4.5.3.2. Fransa’da Vergi Denetimi ve Uygulaması:  

Fransa Vergi İdaresi’nde yönetim ve denetim işlevleri birbirinden ayrı 

tutulmuştur. Büyük şirketlerin yönetimine ilişkin sorumluluk DGE’dedir (Direction  de 

Grandes Enterprises); denetimine ilişkin sorumluluk ise DVNI ‘ya (Direction des 

Vérifications Nationales et Internationales) verilmiştir. Dolayısıyla, büyük şirketler ile 

ilgili işlemlerin tam olarak yerine getirilebilmesi, bu iki kuruluş arasındaki işbirliğine 

bağlıdır.  

Genel olarak Fransa’da vergi denetimi ile uğraşan üç kuruluş bulunmaktadır: 

- DVNI (Direction des Vérifications Nationales et Internationales): Büyük 

şirketlerin denetiminden sorumlu olmakla birlikte, hedef mükellef kitlesi 

9000’dir.Kıstas olarak 150 milyon Euro tutarındaki ciro sınırı alınmaktadır. 

 - DIRCOFI (Direction des Controles Fiscales): Orta ölçekli şirketlerin 

denetimi ile uğraşmaktadır.  

-DSF (Direction des Services Fiscaux): Küçük ölçekli firmaların denetimini 

yapmaktadır.  
                                                
244 Vergi Denetmenleri Derneği, a.g.e.,s.38-40 
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Denetimin asıl stratejisi ; denetim ekiplerinin profesyonel olması, daha çok 

grup şirketlerine odaklanılması, uyumlaştırılmış yöntemlerin uygulanması ve denetim 

esnasında mükellef haklarının daima göz önünde bulundurulması olarak 

belirlenmiştir245. 

Fransa’da vergi denetimi iki şekilde yapılmaktadır. 

1- Yükümlü beyanları üzerinde yapılan ön denetim : Bu denetim türünde 

incelemeyi yapan kişi, yükümlünün işlerine gitmeksizin ve defter ve belgelerine 

inmeksizin denetimini yapmaktadır. Amaç, yükümlünün beyannamesinde olması 

gereken bilgilerin tümünün yer almasını sağlamaktır. Böylece konu daha başından ciddi 

olarak ele alınmakta, gerekli düzeltmeler yapılarak hatalar, yanılgılar büyük ölçüde 

önlenmektedir. Bu denetim bir tür mali iç denetim olarak da adlandırılabilmektedir. 

2- İşyerinde denetim: Bu tür denetim derinlemesine yapılan incelemedir. Yani; 

işyerine gidilerek, yükümlünün beyanından, defter ve belgelerine ve diğer dış 

kaynaklara inilerek yapılan incelemedir. Yükümlünün tüm gelirleri ele alınarak 

doğruluğu araştırılmaktadır. Bu denetim iş yerinde denetim olarak da 

adlandırılabilmektedir. 

Fransa ‘da denetim süresince yükümlünün eğitimine ayrı bir önem 

verilmektedir. Gerçekten de, vergi kaçakçılığının önlenmesinde yükümlünün eğitimi 

önemli bir yer tutar. Yükümlü ödeyeceği verginin ülke yönetimi ve ekonomisi için 

kaçınılmaz olduğunun bilincinde olduğu sürece yasaları çiğnemekten kaçınacaktır. 

Burada eğitimden kastedilen yükümlüye toplumsal bilinç aşılamaktır. Vergiler Genel 

Müdürlüğü’nün yaptığı bir araştırmaya göre denetimden geçen yükümlüler 

beyannamelerini daha iyi doldurmakta ve yanılgılardan büyük ölçüde 

kurtulmaktadırlar246.  

 

                                                
245 Doğan ve Kapusuzoğlu, a.g.m.,s.25 
246 Kemal Kılıçdaroğlu, ‘’Fransa’da Vergi Denetimi ve Vergi Kaçakçılığı’’, 
http://www.kemalkilicdaroglu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=249&catid=29&Itemid=41 
(15 Mayıs 2009) 
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4.5.3.3. Almanya’da Vergi Denetimi ve Uygulaması: 

Vergileme konusu, Almanya’da en çok tartışılan konuşlardan biridir. Almanlar 

dünyadaki en karmaşık vergi sistemine sahip olduklarını iddia etmektedirler. Dünya 

üzerinde vergileme üzerinde yapılan çalışmaların %10’nun Alman vergi sistemine 

ilişkin olduğu düşünüldüğünde bu iddianın doğruluğu kabul edilecek düzeydedir. 

Vergi denetimi, geniş anlamıyla, yönetimin ve mükellefin yasalarla saptanan 

ilkeler çerçevesinde hareket edip etmediklerinin belirlenmesi olup, vergi denetimi, vergi 

yönetiminin teftişi, vergi incelemesi ve kontrolünü kapsar247. Almanya’da ise “teftiş” 

nitelikli denetim Sayıştay tarafından ve vergi incelemesi de vergi dairesinde bulunan 

inceleme elemanlarınca gerçekleştirilmektedir. 

Vergi denetimi Almanya’da Yüksek Maliye Dairesine bağlı az sayıda ve Vergi 

Dairesi kadrolarında bulunan çok sayıda denetim elemanlarınca yürütülmektedir. Bu 

arada mükellef bildirimlerini kabul eden elemanların da sınırlı bir biçimde hata ve 

eksiklikleri düzeltme yönünde yetkileri bulunmaktadır. Asıl incelemeler Vergi 

Dairesinde bulunan inceleme 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 Bakanlığının da eyaletler arası incelemeleri yürütmek üzere denetim elemanları 

mevcuttur248.  

Vergi incelemesinde Almanya’da firmalar büyük, orta, küçük ve çok küçük 

firmalar olmak üzere dört kategoride değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, Almanya’da işyeri denetim uygulaması çok yaygındır. Yıllık satışları 

3.4 milyon Euro’yu (distribütör olunması halinde 6 milyon Euro) aşan bir imalatçı 

işletme ya da profesyonel bir firmanın son 3–4 yılına ilişkin muhasebe sistemi ve 

muhasebe sistemine ilişkin belgeleri kendilerine haber verildikten sonra 

incelenebilmektedir. Denetim süresi işletmenin büyüklüğüne bağlı olarak 

                                                
247 İsmail Can, ‘’Almanya’da Devletin Yapısı ve Vergi Sisteminin Anayasal Temelleri’’, Maliye Dergisi , Sayı:145 
(Ocak-Nisan 2004), s.63  
248 Can, a.g.m., s.70 
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değişebilmektedir. Cirosu 50 milyon Euro’yu aşan bir profesyonel firma açısından vergi 

denetimini süresi 2-3 ay civarındadır. Tüm bunlardan sonra, vergi denetmeni bir 

denetim raporu hazırlar ve gerçek ve kanuni durumlar tek tek görüşülmeye başlanır. 

Daha küçük işletmelere daha az sıklıkla denetlenir. Denetime tabi tutulacak küçük 

işletmelerin seçiminde belirli göstergeler esas alınmaktadır249.   

Almanya’da vergi incelemeleri gümrük vergisi ve özel tüketim vergileri 

dışında, beyana dayalı devlet ve diğer kamu kuruluşlarına ait her türlü vergilerde 

yürütülmektedir. Gümrük ve tüketim vergileri ise özel işletme inceleme elemanları 

tarafından denetime tabi tutulmaktadır. 

Almanya’da idarenin tüm ülkeye dağılımı esasına göre, vergi incelmelerinin 

planlanması merkez örgütünün yanı sıra taşra örgütünde de yapılmaktadır. Vergi 

daireleri bünyesinde özel inceleme büroları vardır. Bu bürolar bölgeler halinde tek elde 

düzenlenmekte ve yönetilmektedir. Böylece bir taraftan idari dağılan sağlanırken , diğer 

taraftan da açıklık ve tutarlılık kaybedilmemiş olmaktadır250. Alman denetim sistemine 

paralel olarak vergi idaresine yardımının bir başka ifadeyle vergi bilincinin Alman 

denetim sisteminin etkinliğini arttırdığı saptanmaktadır251. 

Almanya’daki vergi incelemesinin ABD ve İngiltere örneklerinde olduğu gibi 

uzmanlaşma kriterlerine dayalı olması kuşkusuz incelemenin etkinliğini arttırmaktadır. 

Bunun yanı sıra, inceleme elemanlarının seçim ve yetiştirilmesi ile görev değişimleri 

objektif esaslara dayanmaktadır. Bu durum da motivasyonu arttırıcı niteliktedir252.  

Almanya’da mükellefler yaklaşık olarak her yıl denetlenmektedir. İşyerlerinde 

yapılan vergi denetimleri sonucunda vergi kaçakçılığının yapılmış olduğunun tespit 

edilmesi halinde çok sert cezalar uygulanmaktadır. Bu durum, gelir vergisinde 

mükelleflerin vergi kanunlarında belirtilen görev ve sorumluluklarını ileri düzeyde 

yerine getirmelerine yol açmaktadır253. 

 
                                                
249 Organ, a.g.e,s.67-68 
250 Çavuş, a.g.e.,s .30 
251 Üyümez, a.g.e.,s.245 
252 Vergi Denetmenleri Derneği, a.g.e.,s.46 
253 Organ, a.g.e.,s.68 
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4.5.3.4. İtalya’da Vergi Denetimi ve Uygulaması: 

Avrupa ülkeleri arasında yolsuzluklarla mücadele konusunda deneyim sahibi 

olan İtalya’da mali denetim 1939 yılında kurulan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na 

hiyerarşik örgütlenme dışında bağlı olarak kurulmuş olan Kamu Mali Denetim Birimi    

( Servizi Ispettitivi di Finanza Pubblica – S.I.F.P) tarafından yapılmaktadır. 

Kamu Mali Denetim Birimi, merkezde Mali Denetim Birimi (Servizi Ispettivi di 

Finanza) ve Merkezi Vergi Denetim Birimi ( Servisio Cenrale degli Ispettori Tributari) 

olmak üzere iki grup olarak çalışmaktadır. Temel görevleri, teftiş, inceleme ve yasalara 

uygunluk denetimi yapmak olan bu birim kurumlar arasında, merkezi bir denetim 

koordinasyon görevi yürütmektedir254.  

İtalyan Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatı ile bölgesel ve yerel büroları ihtiva 

eden taşra teşkilatından oluşmuştur. İtalyan Maliye Bakanlığının Merkez teşkilatı içinde 

muhtelif departmanlar ve merkezi bürolar bulunur. Vergi ile alakadar olan departman 

Gelir İdaresi veya Gelir Politikaları Departmanı olarak isimlendirilmişti 

Maliye Bakanlığının vergiye yönelik örgütlenmesinde göze çarpan önemli bir 

farklılık, gelir idaresi dışında ve doğrudan bakana bağlı bir tür vergi polisi birimi ihtiva 

etmesidir (Guardia di Finanza). Bu birimin denetim görevi mükelleften gerekli 

tutanakları almasıyla tamamlanır ve bu tutanaklar, incelemenin tamamlanması amacıyla 

ilgili yerel denetim bürolarına gönderilir. 

Vergi Müfettişleri Merkez Servisi (SECIT), doğrudan doğruya Maliye 

Bakanına bağlıdır. Görevi, gelir idaresi bünyesindeki bürolarca ve Guardia di Finanza 

tarafından gerçekleştirilen denetimleri takip etmek ve özellik arzeden durumlarda, 

mükellefler nezdinde bizzat vergi denetimi yürütmektir. Merkezi seviyedeki vergi 

incelemelerinin yukarıda belirtilen ve doğrudan bakana bağlı olan Vergi Müfettişleri 

Merkez Servisince (SECIT) yürütülmesine karşılık, bölgesel veya yerel ölçekli 

denetimler Gelir İdaresi bünyesindeki denetim birimleri tarafından yerine 

                                                
254 Uluslar arası Teftiş Standartları ve Uygulaması, 
http://www.kamuyonetimi.org/ktml2/files/uploads/pdf/uluslararasiteftis.pdf  , s.5 (19 Mayıs 2009) 
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getirilmektedir. SECIT, 1980 yılında sadece vergi denetimi ile uğraşmak ve bu konuda 

uzmanlaşmak üzere Gelir İdaresinin dışında doğrudan bakana bağlı olarak kurulmuştur.  

Başlıca görevleri şunlardır :  

- Yerel vergi dairelerinin tarhiyat işlemlerini kontrol etmek ve bunlar 

tarafından gerçekleştirilmiş denetimlerin denetimini yapmak,  

- Guardia di Finanza tarafından yapılan denetimleri kontrol etmek ve bu 

birimce yürütülen denetimlerin tamamlanmasına katkıda bulunmak,  

- Önemli ölçüde vergi kaçırdıklarından şüphelenilen mükellef nezdinde, 

alışılmış yöntemlerle bağlı olmaksızın inceleme ve denetim yapmak,  

-  Diğer birimlerin yıllık denetim programları için Maliye Bakanına tavsiyede 

bulunmak.  

SECIT (Vergi Müfettişleri Merkez Servisi), bakanlığın değişik birimlerinden 

topladığı bilgi ve verileri değerlendirerek, vergisel yönden "riskli" bulunan mükellef 

gruplarını belirler ve Maliye Bakanına bir program önerir. Bakan da bu bilgi ve öneriler 

doğrultusunda hem gelir idaresinin denetimle görevli büroları tarafından hem de Gardia 

di Finanza tarafından yürütülmesi öngörülen bir yıllık program ilan eder. Yıllık 

programda belirtilen ölçütler doğrultusunda denetlenebilecek mükelleflerin listesi, 

denetimle görevli birimler itibariyle bilgi işlem merkezinden listeler halinde çıkarılar ve 

ilgililere gönderilir255.   

4.6. Türk Vergi Denetim Sisteminin  Sorunları: 

Bir devletin üstlendiği görevleri gereği gibi yerine getirebilmesi, çeşitli 

kaynaklardan elde ettiği finansman gelirlerine bağlıdır. Bu anlamda en sağlıklı 

finansman geliri vergidir. Daha önce de vurgulandığı gibi vergi, devletin veya devletten 

vergilendirme yetkisi alan diğer kamu idarelerinin, kamu harcamalarını karşılamak 

amacıyla kanuna dayanarak ve usulüne uygun olarak, gerçek ve tüzel kişilerden, hukuki 

cebir altında, karşılıksız olarak ve geri vermemek üzere aldıkları paralardır. Bu gelirin 

                                                
255 Doğan, Kapusuzoğlu, a.g.m.,s.25-26 
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tahsil edilmesi birçok nedene bağlı iken tahsili yolunda karşılaşılan sorunların 

giderilmesi ve vergi sistemi ve idaresinin yeniden yapılandırılması, ülke ekonomisi, 

gelir dağılımının adaletleştirilmesi ve birçok sorunun çözümlenmesinde son derece 

önemlidir.  

Bu nedenle, vergi sistemine yönelik çeşitli düzenlemeler yapılarak öncelikle, 

en uygun düzeyde vergi gelirini adil, etkin, verimli ve ulusal ekonomiyi olumsuz 

etkilemeyecek bir yapıda en az maliyetle toplayan, ekonomik ve sosyal amaçları dikkate 

alan, üst düzeyde bir hizmet kalitesi sunan çağdaş bir vergi sistemi yaratılması 

gerekmektedir. Yapılacak olan düzenlemeler genel olarak vergi yükünü arttırıcı değil, 

kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alıp vergi kayıp ve kaçağını azaltacak, vergi yükünün 

adil dağılımını ve verginin tabana yayılarak kayıtlı mükellefler üzerindeki yükün zaman 

içinde mümkün olduğu ölçüde azaltılması prensibine dayanmaktadır256.  

Ülkemizde vergi denetiminin yapısından kaynaklanan bazı nedenler ile tahsil 

edilen vergi gelirlerinin toplanabilir vergi gelirlerinden çok daha az olması vergi 

denetiminde yaşanan sorunların bir göstergesidir. Bu sorularda vergi denetiminin 

etkinliğini azaltmaktadır. Aşağıda Türkiye’nin vergi denetiminin etkinliğini azaltan  

mevcut sorunlar ortaya konmaya çalışılacak ve bu sorunlara yönelik neler yapılması 

gerektiğinin üzerinde durulacaktır.  

4.6.1 Vergi Denetiminde Temel İlke ve Stratejilerin Belirlenmemiş Olması: 

Türkiye’de vergi denetiminin temel ilke ve stratejileri belirlenmiş değildir. 

Vergi kaçağı bulunma riski yüksek olan alanların neler olduğu , coğrafik olarak 

nerelerde yoğunlaştığı, hedeflenen vergi inceleme oranını ne olduğu, belirlenen 

alanların mevcut inceleme kapasitesi ile hangi sürede vergi incelmesine tabi 

tutulabileceği, incelemelerin bölgesel dağılımının ne olacağı, incelemelerin hangi 

sıklıkta tekrarlanacağı gibi hususlarda oluşturulmuş ve kamuoyu ile paylaşılan bir vergi 

denetim stratejisi bulunmamaktadır257. 

 
                                                
256 Ender Bozkır ve Selçuk Tekin, ‘’Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması’’, Yaklaşım Yayınları,  Sayı:128 
(Ağustos 2003),s. 129 
257 Vergi Denetmenleri Derneği, a.g.e.,s.77 
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4.6.2 Vergi Denetiminin Örgütsel Yapısından Kaynaklanan Sorunlar: 

Bir ülkede istenildiği kadar vergi adaleti gerçekleştirilsin, vergi gelirlerini 

arttırmak için vergi sistemlerinin yapısı içerisinde gerekli önlemler alınsın, vergi iadesi 

iyileşsin, vergi denetimi çok etkili olsun; fakat bunu uygulayacak vergi idaresi sağlam 

olarak kurulamamışsa vergide başarıya ulaşmak mümkün değildir. Buna rağmen 

ülkemizde en çok ihmal edilen noktalarda biri de vergi idaresidir258. 

Çağdaş bir vergi idaresinden bahsedebilmek için bu yapının etkin, hızlı ve adil 

hizmet üreten bir yapı taşıması gerekmektedir. Bu hizmet yapısı, görevinin gerektirdiği 

caydırıcılığı ve vatandaşlarla kurulan ilişkide güven ve karşılıklı saygıyı koruyan bir 

yapı arz etmektedir. 

 Bu anlamda ülkemizde vergi mekanizmasının temelinde yer alan Maliye 

Bakanlığı, çok karmaşık ve koordine olması zor bir yapılanma içerisindedir. Bakanlığın 

vergi denetim organizasyonunun birinci kısmı mahalli olan denetimi içermektedir. Esas 

olarak gelirler bölge müdürlükleri emrinde çalışan vergi denetmenleri mahalli vergi 

denetimini yapmaktadırlar. Faaliyete geçmeyen bölge müdürlükleri kapsamındaki vergi 

denetmenleri ise defterdarlıklara bağlı olarak çalışmaktadırlar.  Mahalli düzeyde 

inceleme ve teftiş amacıyla istihdam edilmiş olan vergi denetmelerinin vergi denetimi 

kapsamında bile değerlendirilemeyecek lüzumsuz işlerle işgal ettirilmesi bu kurumun 

verimliliğini yok etmektedir.  

Bakanlığın vergi denetim organizasyonunun en önemli bölümünü ise merkezi 

denetim birimleri oluşturmaktadır. Maliye müfettişleri, gelirler kontrolörleri ve hesap 

uzmanlarından oluşan üç denetim birimi ülke sathında vergi inceleme yetkisine sahiptir. 

Ayrıca maliye müfettişleri ve gelirler kontrolörleri iç denetim olarak nitelendirilen teftiş 

ve soruşturma yetkisine haizdir. Hesap uzmanları ise sadece vergi inceleme yetkisine 

haizdir. Her üç birimin mensupları da son derece titiz bir şekilde mesleğe alınmakla 

beraber,  uzun ve zor bir eğitim sürecinin sonucunda yeterlik sınavı almaktadırlar. 

                                                
258 Tayfun Güngör, ‘’Türkiye’de Vergi Denetimi Sorunları ve Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi’’, (Doktor 
Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 1987),s 156 
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Vergi incelemesi anlamında tamamen aynı yetkiye sahip olan, mesleğe alınış, 

çalışma sistem ve esasları özlük hakları bakımından hiçbir farklılığı bulunmayan bu üç 

kurulun farklı çatılarda değişik isimlerle görev yapmaları vergi inceleme 

organizasyonunu bozmakta, kaynak israfı yaratmakta ve kurullar arası çekişmeler 

nedeni ile devlet zarar görebilmektedir259.  

4.6.3 Vergi Denetiminde Planlama ve Koordinasyon Eksikliği Sorunu:  

Vergi idaresi bünyesinde çalışan vergi inceleme elemanları, merkez ve taşrada 

örgütlenmişlerdir. Merkezde ve taşrada örgütlenmiş inceleme elemanlarının 

gösterecekleri yıllık faaliyetlerinin planlanmasına ve koordinasyonuna ilişkin vergi 

idaresinde sistematik olarak hazırlanmış denetim stratejisi ve politikasına ilişkin bir 

çalışma, saptanmış ilkeler ve yayımlanmış yönergeler bulunmamaktadır. Bu eksiklik, 

her birimin bizzat kendisi tarafından hazırlanan yıllık planları ile bir ölçüde giderilmeye 

çalışılmıştır. Ancak vergi yönetiminin en etkili yönetim aracı olan vergi incelemesini 

planlama ve koordine etme konusunda yeterli titizliği gösterememiştir260. Bu nedenle, 

her birimin diğer birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamaksızın müstakil hareket 

etmeleri bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir261. 

Vergi denetiminde stratejik planlama eksikliğinin var olduğu bir ortamda vergi 

inceleme birimleri, birbirinden bağımsız bir şekilde yaptıkları denetim programları 

doğrultusunda inceleme işlevini yerine getirmektedir. Kumanda birliği 

bulunmadığından, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Maliye Teftiş ve Hesap Uzmanları 

Kurulları arasında denetim planlaması bakımından koordinasyon sorunları 

yaşanmaktadır. Mevcut durumda, denetim ilke ve stratejileri ile bölgeleri coğrafi 

durumları ve ekonomik gerekleri göz önünde bulundurularak gerek Türkiye genelinde 

gerekse bölgesel düzeyde vergi denetimi yıllık uygulama programları 

yapılamamaktadır262.  

                                                
259 Fatih Acar, ‘’Kayıt Dışı Ekonomi Konusunda Vergi Boyutlu Tespit Ve Öneriler’’, ‘’Yaklaşım Yayınları’’, 
Sayı:108 (Eylül 2001), s.179 
260 Maliye Hesap Uzmanları Vakfı, Türk Vergi Sistemi Sorunlar Çözüm Önerileri, TOBB Yayını, Doğuşum 
Matbaacılık, Ankara, 2002, s.90-91 
261 Bozkır ve Tekin, a.g..m.,s. 131 
262 Vergi Denetmenleri Derneği, a.g.e., s.78 
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Vergi denetim birimlerinin kendi elemanları için sistemli ve etkin vergi 

denetim planı yaptıklarını söylemek mümkün değildir. Bazı vergi denetim birimlerinin 

kendi elemanları için oluşturdukları yıllık çalışma planlarının hazırlanışından ya da 

uygulanışında ilgili birimler arasında yeterli koordinasyonu sağladıkları söylenemez263. 

Vergi denetiminin bugünkü kurumsal yapısı içinde Türkiye çapında vergi 

denetiminin temel ilke ve stratejilerinin belirlenip planlanması mümkün 

görülmemektedir. Böyle bir planlama yapılsa bile, bugünkü kurumsal yapı içinde 

başarılı olarak uygulanma şansı bulunmamaktadır. Oysa vergi denetiminin bir 

merkezden planlanmamış olması, bazı ekonomik merkezlerde, gerek nitelik gerekse 

nicelik açısından, gereğinden fazla merkezi vergi inceleme elemanının 

görevlendirilmesine karşılık bazı merkezlere gönderilen vergi inceleme elemanının 

yetersiz kalmasına yol açmaktadır. Aynı şekilde, mahalli vergi inceleme elemanı 

ihtiyacının tespitinde ve karşılanmasında rasyonellikten uzaklaşılmaktadır264. 

Türkiye’de vergi denetimlerinin tek merkezden planlanıp uygulamaya 

konulamaması nedeniyle; birimler arasında arzu edilmeyen görev ve yetki çakışmaları 

oluşmakta, bir mükellefin birden fazla incelenmesi, incelenecek mükelleflerin 

belirlenmesi konusunda rasyonel davranılmaması gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır265. 

Vergi denetiminin temel ilke ve stratejilerinin hangi birim tarafından 

belirleneceği ve bunlara uygun vergi denetimi yıllık uygulama programlarının hangi 

birim tarafından hazırlanacağı hususlarındaki hukuksal boşluk, gereksiz yetki 

tartışmalarına ve çatışmalarına yol açmaktadır. Bu tür kısır çekişmeler vergi 

denetiminin etkinliğini büyük ölçüde zedelemektedir. Bu durum aynı zamanda, vergi 

inceleme elemanlarının işe alınmalarında, eğitimlerinde ve vergi inceleme tekniklerinin 

geliştirilmesinde standardizasyonun sağlanamamasına da neden olmaktadır266. 

 

 
                                                
263 Organ, a.g.e.,s.155 
264 DPT; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2001, s.36, 
http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3128/oik608.pdf , (25.05.2009) 
265 Bozkır ve Tekin, a.g.m. s,. 131 
266 DPT; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s.36 
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4.6.4. Vergi Denetim Elemanlarının Dış Etkilere Maruz Kalmaları: 

Vergi denetiminin en önemli prensiplerinden biri objektif olmasıdır. Bu durum, 

vergi denetim birimlerinin dış müdahalelerden etkilenmemesi, vergi uygulamasında 

hem mükellefin hem de gelir idaresinin haklarını koruyacak şekilde tarafsız olmasını 

ifade etmektedir. Yani, denetim elemanları hazinenin menfaati kadar mükelleflerin 

haklarını da korumak durumundadır. Ancak ülkemizde, vergi denetim birimleri 

yeterince objektif bir yapıya kavuşturulamamıştır267. 

Türkiye’de vergi denetimi Maliye Bakanlığına bağlı merkez ve taşra 

teşkilatında görev yapan denetim birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Maliye 

Bakanlığı hem siyasi hem de idari statüsü olan bir makamdır. İdari olarak devletin vergi 

ve benzeri alacaklarının tahsiline ilişkin işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. Ancak, 

Maliye Bakanı olması milletvekili nedeniyle bir siyasi kimliğe sahip olarak halk 

tarafından seçilen bir kişidir. Dolayısıyla vergi alacağının tahsiline ilişkin işlemlerin 

yapılması sırasında, Bakanın siyasi kimliğinden etkilenme söz konusu olabilmektedir. 

Nitekim uygulamada bu yönden yapılan eleştiriler dikkat çekmektedir. 

Bu bağlamda, üzerinde durulması gereken önemli bir husus da şudur: 

Vergilendirme işleminin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi 

amacı ile oluşturulan denetim birimleri, idari örgüt olarak Maliye Bakanlığına bağlı 

olarak çalışmaktadırlar. Örneğin, Maliye Bakanı bu denetim elemanlarına doğrudan 

emir ve talimat verebilir. Her ne kadar kanunlar hazırlanırken Maliye Bakanının hukuk 

dışı emir ve talimat vermeyeceği düşünülmüş olsa da, uygulamada aksine bir fiilin 

olmayacağını iddia etmek oldukça zordur. Uygulamadaki kişisel tecrübelerde de 

bilinmektedir ki; Maliye Bakanlığı ile bu konuda hem fikir olmayan denetim 

elemanlarının- özellikle de taşra teşkilatında çalışa denetim elemanları- cezalandırma 

saikiyle başka yerlere tayinleri yapılabilmektedir.  

Vergi denetimi, ciddi riskler içeren, üstün moral değerlere ihtiyacı olan ve 

kararlılık isteyen bir iştir. Denetim elemanının düzenleyeceği rapora göre mükelleften 

zamanında ödemediği vergileri ödemesi istenmektedir. Dünyanın her yerinde vergiye 
                                                
267 Sarılı, ‘’Türkiye’de Vergi Denetiminin Sorunları Ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Yapılması Gereken 
Düzenlemeler’’, a.g.m., s.125 
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karşı direnç vardır ve vergi incelemesi mükellef açısından tatsız bir olaydır. Böylesine 

bir atmosferde, zaman zaman mükellefler tarafından denetim elemanına 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 için, devletin denetim elemanına dış etkilere maruz kalmayacak 

şekilde koruması gerekmektedir. Buna karşın vergi denetim elemanlarının, özellikle 

taşrada görev yapanların, dış etkilere karşı, incelemelerinde tarafsız ve objektif 

davranmalarını sağlayacak, yeterli güvenceye sahip olduklarını söylemek mümkün 

değildir268.   

4.6.5. Vergi Denetim Birimleri Arasındaki Yetki Sınırlarının Belirsizliği: 

Türkiye’de vergi inceleme birimleri arasında işbölümü ve uzmanlaşma 

esaslarını gözeten bir yetki belirlemesi yapılmamış olduğundan, inceleme yetkisi 

konusunda herhangi bir farklılaşma bulunmamaktadır. Mevcut haliyle vergi inceleme 

birimleri; mükellef büyüklükleri, sektörel farklılıklar veya kaçakçılık suçları gibi 

konularda uzmanlaşmaya dayalı yetki ve görev ayrımına değil, bölge veya ülke 

düzeyinde inceleme yapabilmeyi esas alan bir yetki ve görev dağılımına sahiptir. Bu 

durum, tüm inceleme birimlerini görev alanları dahilindeki bütün işletmeleri ve 

faaliyetleri inceleyebilmeleri anlamına gelmektedir. Her ne kadar belli bir büyüklüğün 

üzerindeki vergi iadesi incelemeleri ile bazı vergi incelemelerinin merkezi denetim 

elemanlarınca yapılması konularında iç düzenlemeler bulunsa da, merkezi denetim 

elemanı sayısının yeterli olmaması nedeniyle, bu türden incelemeler, vergi 

denetmenlerince de yürütülmektedir. 

Diğer taraftan denetim birimleri açısından ‘’merkezi’’ ve ‘’yerel’’ ayrımının 

yapılması, vergi incelenmesinde iş bölümü ve uzmanlık bakımından oluşma bir 

farklılaşmayı değil, bu birimlerin merkez ve taşra örgütü içinde bulunmasını ifade 

etmektedir. Zira incelenecek vergi mükellefleri açısından ‘’ merkezi yada yerel vergi 

mükellefi ‘’ diye bir ayrım yapılması mantıklı değildir.  

                                                
268 Organ, a.g.e,s.157-158 
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Gelişmiş bazı ülkelerde bu kriterler arasında işletme büyüklükleri, vergi türleri, 

sektörel farklılıklar ve vergi kaçakçılığı konularının yer aldığı görülmekte olmasına 

karşın ülkemiz açısından temel ayrım; inceleme elemanının il, bölge ya da ülke 

düzeyinde inceleme yapabilme yetkisine sahip olması şeklindedir. Ülkemizde, vergi 

inceleme birimlerinde sektörel farklılıklar ve işletme büyüklükleri bakımından iş 

bölümü ve uzmanlaşmaya gidilmemiş olması da incelemenin etkinliğini azaltmaktan bir 

başka yöndür. Mükellefin faaliyet gösterdiği sektör ya da işletme büyüklüğü ne olursa 

olsun, aynı denetim elemanınca incelenebilmesi, uzmanlaşmayı etkilemekte, her bir 

faaliyet konusu için inceleme öncesi ön araştırma yapılması sonucu incelemenin süresi 

uzamakta ve raporların düzenlenmesi sırasında standart oluşturma imkanı 

azalmaktadır269.  

Bu nedenle,  vergi denetim birimlerinin görev yetki ve sorumluluk alanları 

belirlenerek eşgüdüm sağlanmalıdır. Vergi denetiminde etkinliği sağlamış ülkelerde; 

mükelleflerin hangi birim ve elemanlarca inceleneceği belirlenmektedir. Görev yetki ve 

sorumlulukları belirsiz birimlerin etkin olabilmeleri mümkün değildir.  

Ayrıca, her denetim birimi kendi içinde işin niteliğine göre uzmanlaşmaya 

gitmelidir. Ekonomideki tüm faaliyetleri kavrayacak şekilde iş kolları (sektörler) 

itibariyle uzmanlaşmaya gidilmesi, denetlemeye konu faaliyet alanı tüm boyutlarıyla 

öğrenileceği için zaman kaybı önlenerek daha fazla işletmenin sağlıklı incelenmesi 

gerçekleştirilebilir270. Bu açıdan vergi denetim birimleri arasındaki yetki sınırlarının 

belirli olması çok önem taşımaktadır.  

4.6.6. Denetim Elemanı Erozyonu: 

Bir ülkede vergi kayıp ve kaçaklarını en aza indirgemek ve istenilen bir 

noktaya getirmek, daha iyi çalışan güçlü bir vergi idaresi ve etkin bir vergi denetimi 

                                                
269 Vergi Denetmenleri Derneği, a.g.e.,s.79-80 
270 Abdullah Aslan, ‘’Vergi Denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu’’, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı :135 
(Ocak 1997), s.5 
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yapısının oluşturulmasına bağlıdır. Vergi kayıp ve kaçaklarını engelleyecek temel unsur 

ise denetim gücüdür271. Bu noktada denetim elemanlarının önemi tartışılmazdır. 

Maliye Bakanlığı denetim elemanları gerçekten oldukça zor ve meşakkatli bir 

eğitim sürecinden geçmektedirler. Yapılan yeterlilik sınavlıları, kamudaki diğer 

sınavlardan çok farklıdır. Denetim elemanlarının mesleğe alınması ve stajyerlik 

döneminde geçirdikleri zorlu ve sıkıntılı süreç; stajyerlik kalktıktan sonraki görev 

sürecinde de yılın belirli dönemlerinde turneye çıkma aileden ayrı yaşama gibi 

olumsuzluklar olarak devam etmektedir272.   

Özenle seçilen ve lisansüstü eğitime eş düzeyde bir programla mesleki 

konularda yetiştirilen vergi denetim elemanları, kamu yönetimi ile ekonominin önde 

gelen kurum ve kuruluşları için çok değerli kaynak oluşturmakta; bilgi düzeyleri, 

nitelikleri ve moral değerleri itibariyle özel kesimce çok iyi imkanlarla talep 

edilmektedirler273. Nitekim, vergi inceleme elemanlarının diğer kurumlardaki benzer ve 

çok daha az riskli işlerle uğraşan diğer denetim elemanlarının koşullarına sahip 

olmaması ve diğer maddi ve manevi motivasyon eksiklikleri nedeniyle, Maliye 

Bakanlığı söz konusu inceleme elemanlarını uzun süreli istihdam edememekte, en 

verimli çağlarında ayrılmalarına neden olmaktadır274.  

Özellikle, 1989 yılında yürürlüğe giren 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun275, 

merkez denetim birimlerinden istifa yoluyla ayrılanların sayısı bir hayli artmıştır. Daha 

iyi imkanlara sahip olmak; ya özel sektörde üst düzey yönetici ya da Yeminli Mali 

                                                
271 Ahmet Yavuz, ‘’ Vergi Denetmenleri Terfi Edebilmeli’’, Zaman Gazetesi, 19 Mayıs 2008, 
http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=691362 , (25.05.2009) 
272 Organ, a.g.e.,s.162 
273 Abdullah Aslan, a.g.m.,1997, s.6 
274 Maliye Hesap Uzmanları Vakfı, a.g.e., s.91 
275 Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, 
faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin 
ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek meslekî standartları gerçekleştirmek üzere, 
“Serbest Muhasebecilik”, “Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik” ve “Yeminli Malî Müşavirlik” meslekleri ve 
hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, 
organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemektir.Bu Kanun hükümlerine göre meslek icrasına hak kazananlara 
“Serbest Muhasebeci”, “Serbest Muhasebeci Malî Müşavir”, “Yeminli Malî Müşavir” denir (bkz. Kanun No. 3568 R. 
Gazete No. 20194 Kabulü: 1.6.1989 R.G. Tarihi: 13.6.1989, http://www.alomaliye.com/smmm_kanunu.htm ) 
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Müşavir olarak çalışmak amacıyla denetim birimlerinden son yıllarda yoğun bir şekil 

ayrılmalar olmuştur276. 

Devletin, nitelikli elemanları istihdam edememe şeklinde ortaya çıkan bu sorunu 

iki sebepten ötürü çözmesi gerekmektedir. Bunlardan iki, vergi denetiminde etkinliği 

sağlamak için nitelikli eleman çalıştırma zorunluluğudur. İkincisi ise, özellikle Hesap 

Uzmanları ve Maliye Müfettişlerinin Türkiye’deki özel konumu ile ilgilidir. Çünkü, 

gerek HUK gerekse MTK, kamunun ihtiyaç duyduğu iyi yetişmiş, idealist, bilgili, 

görgülü ve çalışma performansı yüksek üst düzey yönetici ihtiyacını karşılayan bir 

‘’okul’’ durumundadır277. 

Örnek olarak Hesap Uzmanları Kurulu’nun 1987 – 2009 yılları arasındaki kadro 

hareketlerini inceleyelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
276 Sarılı ,a.g.m.,s.124 
277 Aydemir, a.g.e. s. 244 
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Tablo 9. HUK 1987- 2009 Yılları Arası Kurul Kadro Hareketleri 

 

Kaynak:HUK, Kadro Hareketleri; http://www.huk.gov.tr/kadrohareketleri.html, (25.05.2009) 

 

 

Yıllar 

Topla
m 

Kadro 
Sayısı 

Yılbaşı        
Fiili          

Kadro 
Sayısı 

İs
tif

a 

N
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il 

Em
ek

li 

HUZ 
Olmadan 
Ayrılanla

r 

V
ef

at
 

To
pl

am
 

Yıl 
İçinde 

Katılan 
HUZ 

Yıl 
İçinde    

Katılan           
HUZ 
Yrd 

Yıl 
Sonu      
Fiili 

Kadro 

Boş 
Ka
dro 

Boş 
Kadr
o/Mev

cut 
Kadr

o                 
% 

1987 788 336 20 6 3 1 1 31 2 21 328 460 58 

1988 788 328 18 8 3 - 2 31 1 24 322 466 59 

1989 788 322 20 9 1 - 2 32 4 34 328 460 58 

1990 788 328 5 4 1 - 1 11 - 32 349 439 56 

1991 788 349 8 3 4 - - 15 2 16 352 436 55 

1992 700 352 12 2 - 4 1 19 2 30 365 335 48 

1993 650 365 9 15 3 - - 27 3 35 376 274 42 

1994 650 376 13 7 2 - - 22 3 - 358 292 45 

1995 650 358 40 5 4 - - 49 2 19 329 321 49 

1996 650 329 23 4 5 1 1 34 2 10 305 345 53 

1997 650 305 22 9 4 1 - 36 7 19 295 355 55 

1998 1150 295 11 6 4 - 2 23 3 17 292 858 75 

1999 1150 392 10 1 2 2 - 15 2 19 296 854 74 

2000 1150 296 8 7 1 - - 16 4 7 291 859 75 

2001 1150 291 4 4 1 - - 9 2 23 307 843 73 

2002 1150 307 5 9 - - 1 15 3 9 304 846 74 

2003 1150 304 9 16 2 1 - 28 3 - 279 871 76 

2004 1151 280 7 9 2 1 - 19 3 30 294 857 74 

2005 1151 294 9 5 - - - 14 1 11 292 859 75 

2006 1151 293 9 7 6 - - 22 2 17 290 861 75 

2007 1151 290 14 8 3 - - 25 4 36 305 846 74 

2008 1151 305 11 5 3 3 1 23 3 21 306 845 73 

2009 1151 306 4 3 1 3 - 11 - 14 309 842 73 

TOPLAM 291 152  16 12 527 56 444  



 
 

115 

Hesap Uzmanları Kurulunun 1987 – 2009 yılları arasındaki kadro hareketleri 

yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 7’den de görüldüğü üzere  dönemin başlangıç 

yılı olan 1987’de  toplam kadro sayısı 788 iken, 1992’de 700’e , 1993 yılında ise 650’ye 

indiği; 1998 yılı itibariyle bu sayının 1150’ye yükseldiğini görmekteyiz. Aslında kadro 

hareketlerinde ilginç olan nokta, dönem başlangıç yılı olan  1987 yılında mevcut 

kadroların %58’i boşken, kadro sayısının azalmaya başladığı 1993 yılında boş kadro 

sayısı %42’ye ulaşmış,  1997 yılında toplam kadro sayısı 650 iken mevcut kadronun 

%58’i boştur.1998 yılına geldiğinde ise mevcut kadro sayısı artarak 1550’ye ulaşmış 

ancak boş kadro oranı %75’lere kadar yükselmiştir. Dikkat edilirse , 1998-2009 yılları 

arasında  HUK ayrılma sayısında en büyük belirleyici neden, istifadır.  HUK’dan istifa 

edenler ya da nakil yoluyla ayrılanlar 3568 sayılı  kanunla kendilerine verilen hakkı 

kullanarak özel sektörde çok daha yüksek ücretlerle yeminli mali müşavirlik 

yapmaktadırlar.   

4.6.7. Vergi Denetim Birimlerinin Performans Ölçümü ve Denetiminin 

Yapılmaması: 

Çağdaş vergi idarelerinde, denetimin geliştirilmesinde öncelik, denetim 

sürecinin şeffaflaşması ve denetim başarısının ölçülmesine verilmiş iken, ülkemizde 

vergi denetimi ile ilgili denetim standartları ve prosedürleri hakkında genel bir kanun 

bulunmamakla birlikte, bu standartlar ve prosedürler dış denetleyiciler tarafından da 

gözden geçirilmemektedir.  

Ayrıca, vergi denetim birimlerince periyodik dönemler itibariyle hedefler ve 

faaliyet sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulmamakta ve vergi inceleme elemanları 

için performansa dayalı ödüllendirme - cezalandırma sistemi uygulanmamaktadır. Bu 

durum, bir yandan, vergi denetim birimlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarının 

kamuoyunun bilgisi dışında kalması nedeniyle söz konusu birimlerin vergi denetimi 

konusunda ilave gayret gösterme isteklerini ortadan kaldırmakta, diğer yandan, başarılı 

vergi inceleme elemanlarının motivasyonlarını köreltmekte ve bunların sonucunda da 

vergi denetiminde etkinlik ve verimliliğin sağlanması mümkün olamamaktadır278 . Bu 

bakımdan vergi denetim birimlerinin faaliyetlerinin kamuoyunun denetime açılması 
                                                
278 Tecim, a.g.e.,s.164 
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büyük önem kazanmaktadır. Bu suretle, kamuoyuna karşı bir anlamda hesap verme 

durumunda kalacak olan söz konusu birimin faaliyetlerini daha disiplinli, plan ve 

program dahilinde yürütülmesi suretiyle etkinlik ve verimliliğin artırılması 

sağlanacaktır. Bu bakımdan, her dönemin başında da bu hedeflere ulaşmada ne derece 

başarı gösterildiği, mükellef bazına inilmeksizin, ana hatlarıyla kamuoyunun bilgisine 

sunulmalıdır279.  

Aslında Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatına bağlı olarak görev 

yapan vergi denetim elemanlarının yükselmeleri mesleki kariyerlerindeki performans 

değerlendirmesine göre yapılmalıdır.  Performans değerlendirmesinin yapılamaması 

vergi denetim elemanlarının çalışma şevklerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

Denetim fonksiyonunun yapısal sorunlarını gidermeye yönelik performans 

ölçümü ve değerlendirmesinin yapılması, denetim elemanlarının performansların 

ölçülmesi ile maddi ve manevi motivasyonlarının sağlanması, gerekli tedbirlerin 

alınması ve vergi denetimlerinin etkinliğinin artırılması açısından büyük önem 

taşımaktadır280. Bu nedenle performans değerlendirilmesi, belirlenecek objektif 

performans değerlendirme kriterleri çerçevesinde, her bir vergi denetim elemanı için 

yapılmalıdır. Vergi denetim elemanının gösterdiği performans, ek ücret ödemeleri dahil 

olmak üzere, sağlanacak her türlü imkan ile denetim elemanlarının bağımsızlığını 

zedelemeyecek yaptırımların belirlenmesinde esas alınmalıdır281. 

4.6.8. Vergi Denetiminde Bilgi Elde Edilmesinde Kullanılan Teknolojilerin 

İstenilen Düzeyde Olmaması: 

Bir ülke en mükemmel vergi idaresi ve vergi kanunlarına sahip olsa bile nitelik 

ve deneyim sahibi personele sahip olmadığı sürece vergi uygulama ve denetimlerinde 

başarılı sonuçlara ulaşması mümkün değildir. 

Bilindiği üzere vergi denetimi, ödenmesi gereken verginin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamak ile gerçekleşir. Bu tür denetimin tam ve etkili bir 

                                                
279 Organ, a.g.e.,s.165 
280 Kulmunova, a.g.e.,s.186 
281 Necdet Gökmen Ve H. Abdullah Güleç.’’Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminde Etkinlik Nasıl Sağlanır?’’, Vergi 
Dünyası Dergisi, Sayı:238, Haziran2001,s.39 
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biçimde gerçekleşmesi için, denetim yapan ya da bu tür denetimle de görevli bulunan 

personelin hem rahat çalışma koşullarına sahip olması hem de en iyi düzeyde 

teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanması gerekmektedir282. 

 Türkiye’de vergi kaybının tamamen azaltılması ya da önlenmesi ancak vergi 

denetiminin etkin şekilde yapılması ile mümkündür. Vergi denetiminde istenilen 

verimin ve etkinliğin sağlanabilmesi, denetimin mümkün olan en kısa sürede 

yapılmasına bağlıdır. Vergi incelemesinin en kısa sürede sonlandırılması ise bilgisayar 

teknolojisinden yararlanma ile mümkündür. Nitekim teknolojinin verdiği imkanlardan 

yararlanmak adına ülkemizde de Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve HUK’un ortaklaşa 

olarak yürüttüğü  ‘’Bilgisayarlı Destek Denetim Projesi (BİDDEP)’’ hayata 

geçirilmiştir.  

Bu proje Avrupa Birliği ülkelerinin tecrübelerinden yararlanmak üzere Birlik 

ile Türkiye arasında ortaklaşa yürütülecek bir proje haline getirilmiştir. Bu proje ile, 

zaten öteden beri yüksek teknoloji kullanarak yürütülen, mükellef takibi ve risk analizi, 

inceleme seçimi, inceleme süreçlerinde teknoloji kullanımının daha da geliştirilmesi; 

dolayısıyla kayıt dışı ekonomi ile daha etkin mücadele sağlanması hedeflenerek 

oluşturulmuştur.  

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve vergi denetiminde etkinliğin arttırılması 

amacına yönelik olarak, ülkemizde bu proje haricinde geçmişte bilgisayar destekli 

birçok proje ve çalışma devreye sokulmuştur. Bu proje ve çalışmalar yoluyla 

mükelleflerin daha yakından izlenebilmesi, mükellefiyete ilişkin işlemlerin daha kolay 

görülmesi ve mükelleflere ait bilgilerin depolanarak gerekli birimlere ulaştırılması 

amaçlanmıştır. Bu proje ve çalışmalara ait aşağıdaki şu örnekleri verebiliriz: 

- Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP, VEDOP-2), 

- Nakil Vasıtaları Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (MOTOP), 

-Vergi Dairesi İzleme Sistemi (VEDİS), 

                                                
282 Güngör, a.g.e.,s.165 
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- Elektronik Banka Tahsilatları Projesi (e-VDO), 

-e-Beyanname Uygulaması, 

- Veri Ambarı (VERİA) Çalışmaları, 

- Vergi Denetmeleri Otomasyon Sistemi (VEDOS), 

- Elektronik Muhasebe Kayıtları Arşivi Sistemi (EMKAS), 

- Vergi Kimlik Numarası Uygulaması283. 

Aslında ülkemizde bilgi ve teknolojiden çeşitli şekillerde kaynaklardan 

yararlanılmış olsa da, bazı vergi dairelerindeki bilgi işlem teknolojilerinin bugünkü 

durumuna bakıldığında görülüyor ki, büyük şehirler ve bazı diğer iller dışında tam bir bilgi 

işlem ağına geçilmiş değildir. Bilgi işlem yapısının var olduğu illerde de donanım 

eksiklikleri bulunmaktadır. Bu durum, her yıl artan mükellef sayısını ve onların sorumlu 

oldukları birden çok türdeki vergi işlemlerinin takibini zorlaştırmaktadır. Ayrıca 

mükellefler sadece birden fazla vergi türüyle değil, farklı yerlerdeki vergi daireleriyle de 

ilişki içindedir. Bu birimler arasındaki koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanamaması 

vergi işlemlerinin yerine getirilmesini güçleştirmekte veya eksik olarak gerçekleştirilmesine 

neden olmaktadır. 

Mükelleflerin bilgi işlem teknolojisiyle tam bir kontrol altına alınamaması, kötü 

niyetli kişilerin durumu suistimal edip vergi kaçırmasına sebep olabilmektedir. Çünkü 

otomasyon sisteminde yer almayan bir bilgi kolaylıkla silinebilmekte veya değişikliğe 

uğratılabilmektedir. Ayrıca denetim elemanları da otomasyon sistemine geçirilmemiş bir 

bilgiyi gözden kaçırabilmekte ve mükellef hiç suçu yokken vergi kaçırmış gibi 

görünebilmektedir. Bu nedenle bilgi işlem yapısı sadece işlemler açısından değil, etkin ve 

verimli bir vergi denetimi için de önemlidir284. 

 

 

                                                
283 Organ, a.g.e.,s.167 
284 Ayhan Kapusuzoğlu, a.g.e., s.33 



 
 

119 

4.6.9.  Uzlaşma Müessesesinin Varlığı : 

Vergi hukukumuza 1963 yılında giren uzlaşma, mükellef ve vergi sorumlusu 

ile vergi idaresi arasındaki uyuşmazlıkları yargıya intikal ettirilmeden idare safhasında 

gidermeye ilişkin bir yoldur285.  Mükellefler ile vergi idaresi arasında çıkan 

uyuşmazlıkların çözülmesi esas olarak yargı organları tarafından çözümlenmektedir. 

Ancak yargılama sürecinin uzun sürelere yayılması nedeniyle,  bu uyuşmazlıkların 

sürüncemede kalmasına neden olmaktadır. Bu durum ise vergi alacağının tahsilinin 

gecikmesine neden olduğu gibi, mükellef açısından da sıkıntılı bir durum teşkil eder286.  

Genel olarak uzlaşma ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergilerle bunlara 

ilişkin vergi cezalarının miktarının vergi idaresi ile mükellef/vergi sorumlusu arasındaki 

pazarlık suretiyle belirlenmesidir. 

Uzlaşma, vergi mevzuatında yerine getirilmesi gereken bir ödev olarak değil , 

yararlanılacak bir hak olarak düzenlenmiş bulunan bir müessesedir . Uzlaşma 

müessesesi aynı zamanda idare ile mükelleflerin iddia ve ispatların birlikte 

değerlendirilerek her iki tarafın hak ve menfaatlerinin gözetlenebildiği bir 

platformdur287.  

Vergiyi hiç tahsil etmemektense belirli indirimler yapmak suretiyle verginin 

ödenmesini sağlamak amacıyla, yürürlüğe girmiş olan bu müessese, ne yazık ki 

günümüzde ilk çıkarılış amacından saparak kanuni bir af haline dönüşmüştür.  

Bir yandan vergi kaybının önlenebilmesi için vergi denetimi yapılırken, diğer 

yandan 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 

tezat oluşturmaktadır. 

                                                
285 Güneş Çetin, ‘’Türkiye’de Vergi Aflarının Vergilemede Etkinlik  ve Adalet Üzerindeki Etkileri’’, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi SBE, 2005), s.17 
 
286 Üyümez, a.g.e, s.208 
287 Çetin , a.g.e.,s.17 
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Hesap Uzmanları tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarının 

uyuşmazlık konusu yapılma yüzdesi ise Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonlarının 

faaliyet sonuçlarından hareketle tespit edilebilmektedir. 2004-2008 dönemine ait 

inceleme raporlarının  Tarhiyat Sonrası Uzlaşma sonuçları itibariyle dağılımı aşağıdaki 

gibidir.  

Tablo 10: Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları (2004 – 2008) 

YILLAR T. Ö. Uzlaşma 
Kapsamındaki 

Rapor 
Sayısı 

Tarhiyat 
Öncesi 
Uzlaşma 
İstenen 
Rapor Sayısı 

T. Ö. 
Uzlaşma 

İsteme Oranı 
% 

Tarhiyat 
Öncesi 

Uzlaşılan 
Rapor 
Sayısı 

T. Ö. 
Uzlaşma 

Oranı 
% 

Toplam T. 
Ö. 

Uzlaşma 
Oranı 

% 
2004 2.200 1.471 67 1.343 91 61 
2005 2.815 2.451 87 2.352 96 84 
2006 5.064 2.218 44 2.087 94 41 
2007 1.941 1.785 92 1.563 88 81 
2008 2.043 1.422 70 1.297 91 64 

TOPLAM 14.063 9.347 66 8.642 92 61 
 http://www.huk.gov.tr/istatistikler.html  

Örneğin yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, 2004-2008 tarihleri arasında HUK’nca  

yapılmış bir istatistiğe göre, son 5 yıllık verilere incelendiğinde, Hesap Uzmanları 

tarafından düzenlenen her 100 raporun 66’sı için uzlaşma istenmekte, uzlaşmaya konu 

her 100 raporun da 92’sinde uzlaşma vaki olmakta, sonuç olarak, Hesap Uzmanları 

Kurulunda düzenlenen her 100 raporun 61’inde Tarhiyat Sonrası uzlaşma ile 

kesinleşmektedir. Bakiye 39 rapor ise yargı,Tarhiyat Sonrası Uzlaşma veya Merkezi 

Uzlaşma arasında dağılmakta ya da Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (TÖU) görüşmesinde 

teklif edilen rakamların dava açma süresi içinde mükellef tarafından kabulü sonucu 

vergi dairesince tahsilat işlemlerine konu edilmektedir.  

Uzlaşma müessesinin varlığı vergi denetimini olumsuz yönde etkilemektedir. Denetimin 

etkin olması için verilen cezaların caydırıcılık etkisini çok büyük bir oranda 

nötrleştirmektedir. Uzlaşma müessesinin varlığı mükellefleri ödemedikleri vergiyi 

cezasıyla birlikte indirimler yapıldıktan sonra taksitler şeklinde öderim şeklinde bir 

düşünceye sahip olmalarına neden olmaktadır. Gayet tabi olarak gerek denetimden 
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beklenen etkinliğin ve gerekse denetimin caydırılıcılık rolünün yok olmasına neden 

olmaktadır. 

       4.6.10. Vergi Denetim Elemanları Sayısının Yetersizliği Nedeniyle Vergi 

Mükelleflerinin Denetlenme Oranının Düşük Olması: 

Vergi Denetimi alanında başarı sağlamanın en önde gelen nedenlerinden biri 

de,  gerekli niteliklere sahip vergi inceleme elemanlarının bulunmasıdır. Türkiye’de 

vergi denetimini etkin ve verimli bir hale getirilebilmesi için vergi denetim 

elemanlarının, sadece nitelikleri itibariyle değil, sayısal olarak da yeterli olması gerekir. 

Ancak son yıllarda mükellef sayıları hızla artarken, denetim elemanlarının sayılarının 

artması gerekirken, meslekten ayrılmalar nedeniyle daha da azalmıştır.  

Tablo 11. 1 Şubat 2009 Tarihi İtibariyle Vergi Denetim Kadroları 

 
 

VERGİ DENETİM KADROLARI (1)  
 
 
  DOLU  BOŞ TOPLAM 
  KADRO KADRO KADRO 
 
BAKANA BAĞLI :  451 1.167 1.618 
- MALİYE MÜFETTİŞİ (2)  144 323 467 
- HESAP UZMANI (2) 306 845 1.151 
 
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI :  2.938 5.462 8.400 
- MERKEZİ  

(GELİRLER KONTROLÖRÜ) (2)  343 557 900  
- MAHALLİ (DEFTERDARLIK EMRİNDE)   
(VERGİ DENETMENİ) (2)  2.595 4.905 7.500  
  
G E N E L T O P L A M : 3.389 6.629 10.018  
  
  
(1) ŞUBAT 2009 TARİHİ İTİBARİYLE  
(2) MALİYE MUFETTİŞ YARDIMCILARI, HESAP UZMAN YARDIMCILARI VE  
STAJYER GELİRLER KONTROLÖRLERİ İLE VERGİ DENETMEN YARDIMCILARI DAHİL.  
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Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kadroları, 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI3.htm  (Toplam rakamlara Maliye  Müfettiş Yardımcıları, Hesap 

Uzman Yardımcıları ve Stajyer Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmen Yardımcıları Dahildir)   

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere,  Şubat 2009 tarihi itibariyle 

ülkemizde merkez ve taşra teşkilatında bulunan elemanlarının toplam sayısı 3.389’dur. 

Denetim birimlerine tahsis edilen toplam kadro ise 10.018’dir. Buna karşılık bu 

kadronun yaklaşık olarak %33 (3.389’ı) doldurulabilmiştir. Ayrı yine bu tarih itibariyle 

vergi denetim kadrolarının yaklaşık %66’sı (6.629)’u boş kadro olarak görülmektedir. 

Bu tablodan da anlaşılmaktadır ki, etkin ve verimli bir denetim yapılabilmesi için bu 

kadrolar doldurulmalıdır. 

Türkiye’de vergi inceleme oranının çok düşük olmasının en önemli nedeni, 

vergi denetim elemanlarının sayılarının yetersiz olması ve mevcut denetim 

elemanlarının vergi incelemesi dışında daha birçok görevinin olması nedeniyle vergi 

incelemesine yeterince zaman ayıramamalarıdır. Ancak her ne kadar denetim eleman 

sayısı yetersiz olsa da etkin bir denetim için önemli olan ekonominin genel yapısının 

düzeltilmesidir.  

4.6.11. Vergi Mevzuatından Kaynaklanan Sorunlar: 

Vergi sistemimizde vergi denetiminin etkinliğini azaltan en büyük nedenlerden 

biri de vergilerin kapsamının ve birçok hükümlerinin sık sık değişime uğraması ya da 

yeni yasaların yürürlüğe konmasıdır. Aslında bu durum hem mükellef hem de idare 

açısından bir ek yük oluşturmaktadır. 

Vergi mevzuatında yasalarla ilgili herhangi bir değişiklik yapıldığında, eğer 

mükellefler vergi kanunlarının karmaşık bir hale geldiği düşüncesine kapılırlarsa, 

mükellefler bilerek ya da bilmeyerek vergi kaybına neden olup kendilerinin kanun 

karşısında suçlu duruma düşmelerine sebebiyet verebilirler288. 

Vergi kanunlarında sık sık değişiklik yapılması, bir taraftan vergi mevzuatını 

karmaşık hale getirerek girişimcilerin vergi planı yapmalarını güçleştirmekte, diğer 

                                                
288 Kumluca, a.g.m.,s.180 
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taraftan, aynı tutarda gelir elde eden mükellefler nezdinden, gelirlerin farklı gelir 

unsurlarından oluşması nedeniyle farklı vergileme yapılarak adaletsizliğe yol 

açmaktadır. Bu da mükelleflerin vergilerini ödemesini engelleyerek vergi kaçakçılığı 

oranını arttırmaktadır. Özellikle mükelleflerin yeni vergiye henüz adapte olamadıkları 

ve idarenin de denetim için yeterince zaman ayırmadığı bu dönemlerde vergi kaçakçılığı 

eğilimi artmaktadır289. 

Bu nedenlerden ötürü, vergi kanunlarının sade olması ve sürekli olarak 

değişiklik yapılmaması halinde; gerek mükellefler gerekse diğer uygulayıcılar için 

mevzuat daha anlaşılır hale gelecek, vergi mevzuatında boşluk olmayacaktır. Bu şekilde 

mükellefler vergiye daha sağlıklı uyum sağlayacak ve vergi suçları azalacaktır290. 

4.6.12.  Vergi Bilincinin Düşük Bir Seviyede Olması: 

Vergi uygulamalarında taraflardan birisi, kamu hizmetleri için yaptığı 

harcamaların finansmanını sağlamak amacıyla vergi toplamak durumunda olan devlet, 

diğeri ise elde ettiği gelirin mümkün olduğunca fazla kısmını çeşitli nedenlerle kendi 

elinde tutmak isteyen mükelleftir. Diğer taraftan, mükellef kesiminin de kendi içinde 

vergiye bakış açısı biraz farklıdır. 

Meşru bir vergi sistemi için anayasal hükümlere ve kapsamlı yasal 

düzenlemelere sahip olmak, toplumun inancı için yeterli olmamaktadır. Devletin sadece 

vergileri toplaması değil, toplanan kaynağın nasıl kullanıldığı mükellef açısından 

önemli bir husustur. Özellikle, mevzuatla yaratılan dengesizlikler yanında vergi 

adaletsizliği ve harcama disiplinsizliği, sistemin meşruiyetini zedelemekte; giderek 

yaygınlaşan vergi direnci, toplum vicdanında aklanmakta; devletin yaptırımları ise daha 

çok etkisizleşmektedir291.  

Bir ülkede vergi bilinci yerleştirilmediği sürece ne kadar etkin denetim 

yapılırsa yapılsın vergi toplamada başarı sağlanamayacağı bir gerçektir. Bu nedenle 

vergi sisteminin başarısı için toplumun inancı ve desteği zorunludur. Devlet vatandaşına 

haklı dürüst ve açık olarak davransın ki toplumun gücünü kazansın. 
                                                
289 Serdar Aydın, s.129 
290 Kumluca, a.g.m. s,.180 
291 Üyümez, a.g.e., s.344 
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Tüm bunlarla birlikte vergi bilinci toplumdaki ahlaki ve sosyal değişimlerden 

etkilenen bir yapıdadır. Toplumdaki bireylerin devletten memnuniyetsizlikleri, 

mükelleflerin vergi yükünün adil dağıtıldığına inanmaması, vergi gelirlerinin kamu 

hizmetleri için harcanmaması, Vergi İdaresine ve Yargısına güven duyulmaması, 

bireylerin vergi kaçırmayı ahlaki bir yanlış olarak görmemesi, mükelleflerin vergiyi 

kendilerine bir yük olarak görmeleri ve buna karşı direnç göstermeleri, vergi 

denetiminin etkinliğini azaltmaktadır292. Ülkemizde de vergi bilincinin düşük 

seviyelerdedir Bu nedenle yukarda saydığımız nedenler tersine çevrilip ülkede vergi 

ödemeyi geliştirici nitelikte eğitimler verilmezse; mükelleflerin vergi kaçırma eğilimleri 

devam edecek, dolayısıyla ülkemizde vergi kayıp ve kaçak oranları hep yüksek 

seviyelerde devam edecektir.   

4.6.13. Vergi Afları: 

Vergi affı; vergi kanunlarına aykırı hareket edenlere karşı uygulanan 

yaptırımların Meclis tarafından genel bir af kanunu içinde yada özel bir kanun ile 

ortadan kaldırılmasında kullanılan olağanüstü bir araç; yada daha dar anlamda bir 

tanımla, vergi kanunlarına uygun olarak tarh edilmiş vergilerin belli süreler içinde 

ödenmesi kaydı ile bunlara ilişkin cezaların, gecikme zamlarının tamamının ya da bir 

kısının tahsilinden vazgeçilmesidir. 

Vergi afları mükelleflere çeşitli yararlar sağlamaktadır. Birincisi vergi aflarıyla 

mükelleflere belli bir af  bedelini ödeyerek affa katılıp beyanlarını gözden geçirme 

hakkı verilmektedir. İkinci olarak yine belli bir bedel karşılığında belli yıllara ilişkin 

denetimden kurtulma hakkı verilmektedir. Üçüncüsü ise vergi mükelleflerinin cezai 

kovuşturmalarıyla ilgili afların çıkartılmasıdır293.  

Vergi affı konusunda, vergi yükümlülerinin vergi affını nasıl algıladıkları çok 

önemlidir. Eğer dürüst vergi yükümlüleri, vergi aflarını vergi kaçıranlara verilmiş bir 

ödül olarak algılarsa, kendilerinin istismar edildiklerini düşüneceklerdir. Açıkçası vergi 

afları vergisini zamanında ödemeyen ve hatta vergi suçu işleyenlere bir avantaj 

                                                
292 Kumluca, a.g.m. ,s .94 
293 Cemali Eker, ‘’Türkiye’de Vergi Aflarının Sosyal ve Ekonomik Etkileri’’, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Uludağ Üniversitesi SBE, 2006), s.2 



 
 

125 

sağlamaktadır. Bu nedenle, sık sık çıkarılan vergi afları, yükümlüleri vergilerini 

zamanında ödemeleri konusunda isteksiz davranmaya yöneltmekte hatta vergi ödememe 

konusunda cesaretlendirmektedir. Dürüst vergi yükümlüleri, vergi affını adil olmayan 

bir uygulama olarak düşündükleri için vergi affı sonrası vergi uyumu azalmaktadır. 

Vergi suçu işleyen mükellefler için ise ilerde nasıl olsa af çıkarılır umudu olduğundan, 

bu durum mükellefleri vergi kaçırmaya yöneltmiştir. Bu nedenle sık sık vergi affı 

çıkarılmamalıdır294. 

4.6.14. Beyan Sisteminin Tam Olarak Uygulanamaması: 

Bilindiği üzere çağdaş vergi sistemi beyan sistemine dayanmaktadır. Her ne 

kadar bir çok çağdaş ülkede beyan esası temel alınmış olsa da, ülkemizde beyan esası 

maalesef işlememekte ve son yıllarda beyan esasından uzaklaşılmaktadır. Vergi 

sistemimizde, vergi idaresi, adeta vergi beyannamesi almaktan kaçınmaktadır. Şöyle ki ; 

gelirin unsurları arasında sayılan kazanç ve iratlar için de, sadece ticari, zirai ve serbest 

meslek kazançlarına beyan zorunluluğu getirilmiştir. Diğer gelir unsurları için belirli 

şartların gerçekleşmesine bağlı olarak beyan zorunluluğu bulunmaktadır. 

Vergi gelirleri içerisinde önemli bir yere sahip olan gelir vergisinde son 

yıllarda beyan esası yerine tevkifat yöntemi ağırlık kazanmıştır. Örneğin, 2006 yılında 

toplam gelir vergisinin %5,1 yıllık beyanname, %90,9’u tevkifat suretiyle, %3,4’ü 

geçici vergi yoluyla tahsilattan oluşmuştur. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 

ödedikleri gelir toplanan gelir vergisi içindeki payı %0,05’dir. 

Bunun sonucu olarak beyanname veren gelir vergisi mükelleflerinin ödedikleri 

vergilerin, toplam vergi gelirleri içindeki payları oldukça düşüktür ve düşmeye devam 

etmektedir. Örneğin, 1992 yılında beyannameli Gelir Vergisi mükelleflerinin Gelir 

Vergisi  içindeki payı %12,1’i iken, bu oran 1999’da %9,7’ye ve 2006’da %5.1’e 

düşmüştür. Yine beyanname veren Gelir Vergisi mükeleflerinin ödedikleri vergilerin 

toplam vergi gelirleri içindeki payı 1992’de %5,1 iken, bu oran 1999’da %3,2’ye 2006 

yılında ise %0,09’a düşmüştür. 

                                                
294 Biçer, a.g.e.,s.62 
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Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzerine beyan esasının ülkemizde çok 

fazla işler olmadığı görülmektedir295. 

4.6.15. Belge Düzeninin Tam Olarak Yerleşmemiş Olması: 

Vergi incelemesi sırasında inceleme elemanının vergi matrahının doğruluğunu 

araştırırken başvurduğu en temel kaynak defter, belge ve kayıtlardır. Defter, belge ve 

kayıtlar sayesinde mal ve hizmet hareketlerinin büyüklüğü ve ne kadarının mükellefin 

beyanına yansıdığı araştırılıp tespit edilmektedir. Vergi kanunlarındaki muafiyet veya 

istisnalar; bu kapsamda faaliyette bulunan mükelleflerin bu kapsamda olmayan diğer 

mükelleflerle olan ekonomik ilişkilerinde, işlemlerin yapılması sırasında yapılan 

işlemlerin belgelenmesi ve kayıt altına alınmasını, işlemler bittikten sonra da 

incelenmesini güçleştirmektedir. Bu alan içerisindeki faaliyetler vergi incelemesi 

açısından etkili bir karşıt inceleme imkânını önlemektedir296.  

İdeal bir vergi sisteminin en önemli koşullarından birisi, sağlıklı bir belge 

düzeninin olmasıdır. Belge düzeninin sağlıklı olması; önce defter kayıtlarının daha 

sonra ise beyanların sağlıklı olmasının ana şartıdır. Sağlıklı belge  düzeninden amaç, 

vergileme ile ilgili defter kayıtlarının dayanakları olan belgelerin, ilgili mevzuatın 

gerektirdiği şekil şartlarını taşıyan ve gerçek bir alışverişi temsil eden belgeler 

olmasıdır. Ancak bir takım nedenlerle ülkemizde belge ve kayıt düzeni yeterince 

oturtulamamıştır. Kayıt dışı ekonominin en büyük nedenlerinden biri de belge düzeninin 

sağlıklı bir yapıya kavuşturulmamasından kaynaklanmaktadır297.  

Ülkemizde ayrıca vergi mükellefleri çok sayıda defter ve belge (fatura, sevk 

irsaliyesi, perakende satış vesikaları, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, müstahsil 

makbuzu, taşıma irsaliyesi,işyeri bildirgesi, tahsil fişi, ödeme fişi, mahsup fişi, çek, 

senet, poliçe, tutulması zorunlu olan yevmiye, envanter, çiftçi işletme defterleri... vb. ) 

kullanmaktadır. Mükellefler için vergi sisteminin ve kayıt sisteminin sadeliği ve 

kolaylığı esastır. Her ne kadar farklı mükellefler için farklı çeşitten evrak tasarlansa da 

                                                
295  Organ, a.g.e,s. 174 
296 Tecim, a.g.e.,s. 156 
297 Gümüş,’’Defter,Kayıt ve Belgeler Çerçevesinde Yapılan Vergi Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar’’, 
http://www.e-akademi.org/makaleler/egumus-1.htm , (01 Haziran 2009) 
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evrak konusunda geliştirilen sadelik ve fonksiyonellik, uygulama ve denetimin 

etkinleşmesine katkı sağlayabilecektir. 

4.7. Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemek İçin Vergi 

Denetiminin Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik Çeşitli Öneriler: 

4.7.1. Kayıtdışı Ekonominin Varlığı Mümkün Olduğunca Azaltılmalıdır: 

Ülkemizde vergi kayıp ve kaçaklarını önlemeye yönelik ilk alınacak tedbir 

kayıt dışı ekonominin varlığının bir nebzede olsa ortadan kaldırılmasıdır. Vergi kayıp 

ve kaçağı ile ilgili Türkiye’nin en büyük sorunu kayıtdışı ekonomidir.  Beyan esasının 

işlendiği ülkemiz vergi sisteminde, mükellef tarafından verilen bildirimler üzerinden 

verginin tarh, tahakkuk ve tahsil edilmesi sürecinde belirleyici olan en önemli nokta 

mükellefin beyanıdır.   Daha önce de belirttiğimiz üzere beyan esası, mükellef ile gelir 

idaresi (devlet) arasındaki güvene dayalı yazılı olmayan bir mutabakattır. Beyan esası 

vergi kaçırma açısından bir risk taşıdığından, vergi kayıp ve kaçaklarını dolaysıyla da 

kayıt dışı ekonomiyi beslemektedir. Bu nedenle,  iyi bir denetim sistemiyle 

desteklenmeyen beyan esasına dayalı bir vergi sistemi başarılı olamamaktadır. Kayıt 

dışı ekonominin varlığı vergi denetiminin etkinliğini büyük  ölçüde azaltmaktadır. 

Türk vergi sisteminin önemli sorunlarının başında, kayıtdışı ekonomiyi 

kavramakta yetersiz kalması yer almaktadır. Türkiye’de ortanca seçmenin (veya seçmen 

çoğunluğunun) önemli bir bölümü beyannameli vergi mükellefi olmaması ve ekonomik 

yapının küçük işletmeler (çiftçi + esnaf) ağırlıklı olması bu durumu desteklemektedir. 

Bu nitelikteki seçmenin çoğunlukta olması ise, vergi sisteminde yer alan eksikliklerin 

giderilmesine yönelik çabaları büyük ölçüde engellemektedir. Küçük işletmelerin 

izlenme ve denetlenmesinin oldukça zor olması, önemli bir mükellef kesiminin idarenin 

denetimi dışında kalmasına neden olmaktadır.  

Ayrıca, bireyler ve işletmeler arasında haksız rekabetin doğmasına yol açan 

kayıtdışı ekonomi, sermaye birikiminin intikali yoluyla nesiller arası bir eşitsizliğe de 

yol açmaktadır. Dürüst (veya vergiden kaçınamayan) mükelleflerin aleyhine olan bu 
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durum, toplumda vergiye karşı direnci artırmakta ve yeni nesillerde vergi bilincinin 

oluşmasına engel olmaktadır298.  

Tüm bu nedenlerden dolayı, ülkemizde de kayıt dışı ekonomiyi önleyici 

tedbirler alınmalıdır.  

Bu nedenle öncelikle bir stratejik eylem planı hazırlanmalıdır. Bu stratejik 

eylem planının niteliği mücadelede, hangi önlemlerin ne zaman ve ne şekilde 

uygulamaya sokulacağını önceden ortaya koyan nitelik arz etmelidir.  Kayıt dışı 

ekonomiyi oluşturan ve kişileri kayıtdışı ekonomik faaliyete yönelten unsurların tespit 

edilip,  ortadan kaldırılmaya çalışılması gerekmektedir. Bu stratejik eylem planı kısa 

vadeyi değil,  orta ve uzun vadeyi hedefleyen yapısal değişiklikler oluşturmayı amaç 

edinmelidir.  

Kayıt dışı ekonomiyi önlemek kısa vadede çözülebilecek bir sorun değildir. 

Ülkemiz gerçekleri açısından, kayıt dışılığa yol açan pek çok faktörün ortadan 

kaldırılması mücadelenin belirli bir vadeye yayılarak yürütülmesine bağlıdır. Özellikle 

kayıt dışı ekonomiye yol açan kronik sorunların kısa bir zaman sürecinde ve sadece 

yasal düzenlemelerle çözümlenebilmesi zordur. Bu nedenle de vergi kayıp ve 

kaçaklarının en önemli nedenini oluşturan kayıt dışı ekonominin oranının 

düşürülebilmesi, uygulanacak politikanın kararlı bir şekilde yapılması ve uzun vadeyi 

hedefleyen yapısal içeriklerden oluşması gerekmektedir. Ayrıca bu noktada toplumsal 

birlik ve eşgüdümün sağlanması ayrı bir rol teşkil etmektedir. Ulusal ekonomide etkin 

bir mücadele, halkın topyekun katılım ve desteğini gerektirmektedir. Bu nedenle 

alınacak önlem ve girişilecek uygulamalara halk desteğinin kazandırılması temel ilke 

olarak benimsenmelidir. Bunu sağlamak için devletle kişiler arasında güven esasının 

sağlamlaştırılmasına ve toplumsal bilincin yaratılmasına öncelik verilmelidir. Ayrıca 

vergi kayıp ve kaçaklarını yaratan kayıtdışı ekonomiyi önleyecek politikalar izlenirken, 

ekonomiden sorumlu belli başlı kurum ya da kuruluşlara yüklenilmemeli, diğer 

ekonomik birimlerinde katkı sağlaması gerekmektedir299.  

                                                
298 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı . Dokuzuncu Kalkınma Planı 2009-2013, Vergi Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu,2007  
299 Kapusuzoğlu, a.g.e, s.74-75 
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4.7.2. Vergi İdaresinin Durumu Düzeltilmeli ve Vergi Denetiminin 

Yeterliliğini Arttırmak İçin Çalışmalara Ağırlık Verilmelidir: 

Tüm bunlarla birlikte aralarında vergi kayıp ve kaçakları etkin bir denetimle 

desteklenmezse yine başarı sağlanamayacaktır. Türkiye’de etkin bir denetim 

yapılamayışının en önemli nedeni alt yapının yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. 

Daha öncede belirttiğimiz üzere ülkemiz merkezi denetim elemanlarından olan Maliye 

Müfettişleri ve Hesap Uzmanları Maliye Bakanlığı bünyesinde, Gelirler Kontorlörleri 

ve Vergi Denetmenleri Gelir İdaresi Başkanlığın bünyesinde yer almaktadır. Bu 

denetim birimlerinin farklı birimlere ve makamlara bağlı olması, çok başlılığa sebebiyet 

vermektedir. Her ne kadar 5345 sayılı kanun ile düzenleme yapılmışsa da yine de çok 

başlılık ortadan kalkmamıştır. Bu çok başlılık vergi denetiminin etkinliğini ve 

verimliliğin ortadan kaldırmaktır ve vergi kayıp ve kaçağını desteklemektedir.  

Ayrıca, vergi denetimi tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, çok ayrı ve 

uzmanlık gerektiren bir iştir. Ancak günümüzde, HUK dışındaki tüm vergi inceleme 

yetkisine sahip birimler, idari denetim (teftiş, tahkikat v.b.) ile vergi denetimini bir 

arada yapmaya çalışmaktadırlar. Her konuda uzmanlaşmak hiç şüphesiz çok fazla 

istenen bir şeydir. Ancak hiç birbirine benzemeyen vergi denetimi işi ile idari işlerin 

aynı birimde bulunması, vergi denetiminde etkinlik sorununun temelini oluşturmaktadır. 

Vergi denetiminde kullanılan mevzuat, vergi ile ilgili mevzuat, idari denetimde 

kullanılan mevzuat, vergi mevzuatı dışında kalan mevzuattır. Vergi denetiminde esas 

olarak mükelleflerin faaliyetleri, idari denetimde idarenin ya da memurun işlemleri 

üzerinde çalışılır. Birbirine hiç benzemeyen ancak çok sınırlı konularda kesişen bu iki 

ayrı mesleğin aynı kişide birleştirilmesi beraberinde ciddi sıkıntılar yaratmaktadır 300.Bu 

nedenle iç ve dış denetim birbirinden ayrılmalıdır. Böylelikle denetim elemanlarının bir 

taraftan idarenin işleyişinde ortaya çıkan sorunların çözümünü ve belirlenen kurumsal 

hedeflere ulaşılmasını sağlayıcı iç denetim faaliyetinde bulunulurken, diğer taraftan  çok 

daha farklı alanlarda yoğunlaşmaları gerektiren vergi incelemelerini yürütmeleri 

                                                
300 Organ, a.g.e.,s.152 
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önlenecek, gerek iç denetimde gerekse dış denetimde uzmanlaşma sağlanacaktır. Bu 

şekilde de vergi denetiminde etkinlik sağlanacaktır301. 

 

4.7.4. Diğer Öneriler:  

- Vergi sistemi mükellef beklentileri ve düşünceleri esas alınarak 

hazırlanmalıdır. Vergi konusunda devlet milletine güven vermelidir. Devletin nasıl 

vatandaşından vergi alma hakkı varsa, vatandaşında ödediği vergilerin ne şekilde 

harcandığının bilmesinde büyük hakkı vardır. 

- Kanuni bir af müessesesi haline gelen ancak özünde pek de kanuni bir 

müessese düzenlemesi olmayan uzlaşma müessesesi, vergi yargısına intikal ettiği sırada 

açılan davalarda genellikle mükellef lehine sonuçlandığı için denetimin etkinliği 

azaltmaktadır. Bu nedenle yasal bir af haline gelen uzlaşma müessesesi bu halden 

çıkarılmalı ve yeniden düzenlemelidir.  

-  Sık sık vergi affı çıkarılması mükellef üzerinde psikolojik olarak ‘’nasıl olsa 

af çıkarılır ‘’düşüncesini yaratmaktadır. Bu durum mükellefleri vergi ödememeye 

itmektedir. Bu nedenle vergi aflarının sıklaşması mükellefi olumsuz yönde etkiler. Bu 

durumda vergi denetiminin etkinliğinin azalmaması için sık sık vergi affı 

çıkarılmamalıdır. 

-  Vergi mevzuatının da sıkça değiştirilmesi mükellefin aklını karıştırmaktadır. 

Bu nedenle vergi mevzuatı hem çok karışık olmamalı, herkesin anlayacağı bir dilde 

yazılmalı hem de sıkça değiştirilmemelidir. Ayrıca, vergi bilinci ilkokul çağından 

itibaren çocuklara yerleştirilmeli ve ulusal bir kimlik haline dönüştürülmelidir. 

- Vergi denetimleri merkez ve bölge düzeyinde olmak üzere iki kademeli hale 

getirilmelidir. Ayrıca merkez ve bölge vergi denetim elemanları arasında yetki 

çakışması ve koordinasyonsuzluk ve bunlarda kaynaklanan iş gücü kayıplarının önüne 

geçilmesi amacıyla görev, yetki ve sorumluluk alanları yeniden belirlenmelidir.  

                                                
301 Vergi Denetmenleri Derneği, a.g.e, s.104 
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- Diğer bir öneri olarak, idari ve mali yönden özerkliği sağlanacak olan Gelir 

İdaresi Başkanlığı altında yeni bir Denetim Kurulu kurulmalıdır. Mesleğe alınış, 

yetiştiriliş, özlük hakları ve yaptıkları işin niteliği bakımından aralarında fark olmayan 

hesap uzmanları, maliye müfettişleri ve gelirler kontrolörleri bu Kurul içinde yer 

almalıdır. Denetim Kurulunun kurulmasıyla, bu Kurul içinde yer alacak eski denetim 

elemanlarının ismi unvanlarında karışıklığa yol açmaması amacıyla ‘’Vergi Müfettişi’’ 

olarak yeniden belirlenebilir302. 

- Vergi denetim elemanlarının ülkemizde vergi inceleme oranı yaklaşık %2 

civarındadır. Oysa, Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda bu oranın yüksek seviyelerde 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle vergi denetimleri arttırılmalı, vergi denetim 

elemanları çağdaş teknolojik yöntemlerle desteklenmelidir. Ayrıca, ülkemizde vergi 

denetim elemanları çoğunlukla sosyal ya da maddi nedenlerle yaptığı işlerden tatminsiz 

olmakta ve en verimli dönemlerinde istifa etmektedirler. Bu nedenle, vergi denetim 

elemanlarına bu yaptıkları ağır görevleri karşılığında sosyal ve maddi anlamda tatmin 

edilmelidirler.  

Şimdi ülkemizde vergi denetiminin arttırılmasına yönelik mükelleflerin 

düşüncelerine yönelik bir anket çalışması yaparak durumu inceleyelim. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
302 Organ, a.g.e., s.187 
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5.VERGİ MÜKELLEFLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ VERGİ DENETİM 

SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK ANKET 

ÇALIŞMASI (TAHTAKALE ÖRNEĞİ) 

Mükelleflerin vergi denetime karşı gösterdikleri davranışlar farklılık arz 

etmektedir. Vergi kişinin ödeme gücünü azaltan ve devlet tarafından cebren tahsil 

edilen gelirler olduğundan mükellefler tarafından çok fazla yerine getirilmek istenen bir 

yükümlülük değildir. Bu nedenle beyan edilen vergilerin doğruluğunun tespit edilmesi 

bakımından  denetiminin etkinliğinin sağlanması çok önemlidir.  

5.1. Metodoloji:  

Mükelleflerin vergi politikaları hakkındaki düşüncelerinin ölçülebilmesi için 

çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizdeki vergi mükelleflerinin vergi 

denetiminin etkinliğine ilişkin tutum ve davranışlarını ölçebilmek için anket 

yönteminden yararlanılmıştır. 

Anket çalışması, İstanbul’un Tahtakale semtinde çalışmakta olan ticaret 

erbabları ile gerçekleştirilmiştir. Tahtakale İstanbul’da ticaret erbablarının en yoğun 

çalışma bölgesi olduğundan seçilmiştir. 

Anket uygulaması 80 kişi ile  gerçekleştirmiştir. Denek olan seçilen kitle limited 

şirketi sahibi ticaret erbablarında oluşmaktadır. 

Şimdi anket sorunlarını inceleyelim: 
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5.2. Vergi Mükelleflerinin Türkiye’deki Vergi Denetim Sisteminin 

Etkinliğine İlişkin Düşüncelerine Yönelik Anket Çalışması (Tahtakale Örneği): 

Sayın İlgili, 

Aşağıdaki anket, ‘’Türkiye’de vergi denetiminin vergi kayıp ve kaçaklarını 

önlemedeki etkinliği’’ adlı bilimsel çalışmaya ışık tutmak amacıyla hazırlanmış ve 

mükelleflerin vergi denetimine yönelik tutum ve davranışları sergilenmeye çalışmıştır. 

Her bir ifadeyi dikkatlice okuduktan sonra,  lütfen düşünceleriniz boş bırakılan yerlere 

işaretleyiniz. Lütfen hiç bir soruyu boş bırakmayınız. Lütfen ankete kimliğiniz ile hiçbir 

ifade belirtmeyiniz.  

24 sorudan oluşmuş bu anketi cevaplayarak çalışmamıza katkı sağladığınız için 

şimdiden teşekkür ederiz. 

1) Cinsiyetiniz: 

     ( ) Bayan             ( ) Erkek 

2) Yaşınız: 

     ( ) 18–30          ( )   31- 40            ( ) 41–60              ( )  61 ve üstü             

3 ) Eğitim Düzeyiniz: 

     ( ) İlkokul     (  ) Ortaokul     ( ) Lise       ( ) Üniversite    ( ) Yükseköğretim ve Üstü   
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Evet, 

Tamamen  
Katılıyorum 

Evet, Çoğu 
Zaman 

Katılıyorum 

Evet, 
Kısmen 

Katılıyorum 

Hayır, 
Katılmıyorum 

1)’’Vergi, devletten aldığı 
yetkiye dayanarak kamu 
tüzel kişilerinin kamusal 
faaliyetlerin gerektirdiği 
harcamaları karşılamak ya 
da kamusal ihtiyaçları ifa 
etmek amacıyla, yasal 
esaslara uyarak, hukuki 
cebir altında özel bir karşılık 
vaadi olmaksızın, geri 
vermemek üzere, gerçek ve 
gerçek olmayan kişilerden 
alınan para tutarlarıdır’’*. 
Yanda ifade edilen verginin 
bu tanımına katılıyor 
musunuz? 

       

2) Ülkemiz sosyal ve 
ekonomik şartları göz 
önünde bulundurulduğunda, 
vergi oranlarının yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini 
düşünüyor musunuz? 

       

3)Ülkemizde mükelleflerin 
vergilerini tam anlamıyla 
ödemekte olduğu 
düşüncesine katılıyor 
musunuz? 

       

4) T.C. Anayasasının 73. 
maddesine göre, vergi 
yükünün adaletli ve dengeli 
dağılımı maliye 
politikasının sosyal amacı 
olarak belirlenmiştir. 
Anayasamızdaki bu ifadeye 
göre vergi yükünün 
ülkemizde adaletli ve 
dengeli dağıldığı 
düşüncesine katılıyor 
musunuz? 
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5) Ülkemizde vergi yükünün 
adaletli dağılmayışının vergi 
denetiminin etkinliğini 
bozucu bir etkide 
bulunacağı düşüncesine 
katılıyor musunuz? 

       

 
6)Ülkemiz vergi 
mevzuatının basit ve 
anlaşılır olduğu düşüncesine 
katılıyor musunuz?  

       

7)Vergi mevzuatımızı daha 
basit ve anlaşılır kılmak için 
vergi mevzuatına ilişkin 
çalışmalar yapılması 
gerektiği fikrine katılıyor 
musunuz? 

       

8) Vergi mevzuatının 
basitleştirilmesine ilişkin 
çalışmaların yapılması, 
mükellefin vergi kaybı 
yaratmaya yönelik 
eğilimlerini düşürebileceği 
inancına katılıyor musunuz? 

       

9) Ödediğiniz vergilerin size 
kamusal hizmet anlamında 
tam olarak döndüğü 
düşüncesine katılıyor 
musunuz? 

       

10) Vergi idaresi tarafından 
yapılan çalışmaların ne 
şekilde yapıldığı (toplanan 
vergilerin ne şekilde 
kullanıldığı, raporlar, 
grafikler, istatistiksel bilgi 
olarak) mükellefin bilgisine 
sunulmalısının, mükellefin 
vergiye gönüllü uyumunu 
arttıracağı düşüncesine 
katılıyor musunuz? 

       

11)Ülkemizde uygulanan 
vergi denetim sisteminin 
etkin bir şekilde işlediği 
düşüncesine katılıyor 
musunuz? 
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12)Ülkemizde vergi 
denetimlerinin sıklıkla 
yapılmasının, vergi kayıp ve 
kaçak oranının azalmasına 
etki edeceği düşüncesine 
katılıyor musunuz? 
 

       

13)Vergi denetim 
elemanlarının sayıca fazla 
olmasının denetimin 
etkinliğini arttırıcı bir etkide 
bulunabileceği düşüncesine 
katılıyor musunuz? 

       

14) Kayıt dışı ekonominin 
varlığı bir ülkede vergi 
kayıp ve kaçağını oluşturan 
en önemli etmenlerden 
biridir. Size göre vergi 
idaresinin kayıt dışı 
ekonomiyi önleme 
konusunda yaptığı 
çalışmaların etkin bir 
seviyede olduğu 
düşüncesine katılıyor 
musunuz?  

       

15) Vergi kayıp ve kaçağını 
önlemede etkinliğin 
sağlanmasında, toplumun 
(tüm mükelleflerin) vergi 
idaresi ile tam bir eşgüdüm, 
plan ve koordinasyon içinde 
çalışması, vergi kayıp ve 
kaçaklarını önleyici  
etkide bulunabileceği 
düşüncesine katılıyor 
musunuz? 

       

16)Vergi uyumu 
müessesesinin varlığının, 
vergi kayıp ve kaçağı 
yaratmayı desteklediği 
düşüncesine katılıyor 
musunuz? 
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17)Vergi aflarının sıkça 
çıkarılmasının vergi kayıp 
ve kaçağı yaratmaya zemin 
hazırlayacağı fikrine 
katılıyor musunuz? 
 

       

18)’’Vergi cezalarının 
yüksek olması vergi kayıp 
ve kaçak oranını 
azaltacaktır.’’Yanda 
belirtilen ifadeye katılıyor 
musunuz? 
 

       

19)Ülkemizde vergi 
bilincinin yeterince gelişmiş 
olduğu düşüncesine katılıyor 
musunuz? 
 

       

20) Ülkemizde vergi 
bilincinin tam anlamıyla 
sağlanması için eğitime 
küçük yaşlar itibariyle önem 
verilmesinin, ileriki 
dönemler için vergi 
denetimin etkinliğine 
katkıda bulunacağı 
düşüncesine katılıyor 
musunuz?  
 

       

21) Vergi boşluklarından 
yararlanmanın vergi 
denetiminin etkinliğini 
bozucu bir etkide 
bulunacağı düşüncesine 
katılıyor musunuz? 

       

22)Ülkemiz vergi denetim 
elemanlarının her anlamda 
çağdaş teknolojik 
imkanlardan 
yararlanmalarının, 
denetimin etkinliğini 
arttıracağı düşüncesine 
katılıyor musunuz? 
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23)’’Ülkemizde vergi 
sistemi beyan esasına 
dayanmaktadır. Beyan  esası 
sistemi bilindiği üzere, 
mükellef ve vergi idaresi 
arasındaki güvene dayalı 
olarak işlemektedir.’’Yanda 
ifade edilen cümleye göre, 
ülkemizde   mükellef ile 
vergi idaresi arasında tam 
anlamıyla, güven esasının 
sağlanmış olduğu  
düşüncesine katılıyor 
musunuz?  

       

24) 23. soruda ifade edilen 
soruya bağlı olarak, ülkemiz 
de mükellef ile vergi idaresi 
arasında güven esasının 
sağlanması vergi 
denetiminin etkinliğini 
arttırabileceği düşüncesine 
katılıyor musunuz? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Halil Nadaroğlu, ‘’Kamu Maliyesi Teorisi ’’ adlı eserinden alınmıştır. 
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5.3. Anket Sorularına Verilen Cevapların Dağılımı: 

Anket çalışmamıza toplam 80 kişi katılmıştır. Katılımcıların %90’ını erkekler, 

%10’unu bayanlar oluşturmuştur. Katılımcıların %85’i lise mezunu , %6’sı ortaokul 

mezunu ,  % 9’u ise üniversite mezunudur. Katılımcıların %65’inin yaş aralığı 31-40 , 

%22’sinin yaş aralığı 18 – 30,  %10’unun yaş aralığı 41-60 , %3’ünün yaş aralığı 61 yaş 

ve üstü  olarak yer almaktadır. 

 Verilen cevaplar ise şu şekildedir. 

1) ’’Vergi, devletten aldığı yetkiye dayanarak kamu tüzel kişilerinin kamusal 

faaliyetlerin gerektirdiği harcamaları karşılamak ya da kamusal ihtiyaçları ifa etmek 

amacıyla, yasal esaslara uyarak, hukuki cebir altında özel bir karşılık vaadi olmaksızın, 

geri vermemek üzere, gerçek ve gerçek olmayan kişilerden alınan para tutarlarıdır’’.  

Yanda ifade edilen verginin bu tanımına katılıyor musunuz? 

İlk soruya şu şekilde yanıtlar verilmiştir: 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 37,50 

Evet, Çoğu Zaman Katılıyorum:% 17,50 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 31,50 

Hayır, Katılmıyorum:%  13,50 

Yukarıdaki oranlardan da görüldüğü üzere; mükelleflerin toplamda %55’i 

vergilerin devlete ödenmesi gereken bir para tutarı olarak görmektedir. Her ne kadar 

ifade edilen tanıma %31,50 oranında kısmen katılsalar da, yine de %13,50 oranında bu 

tanımdan hoşnut olmayanlar vardır. Bu durum da göstermektedir ki, vergi halen bazı 

mükellefler için kaçınılması gereken bir yük olarak kendini göstermektedir. 

2) Ülkemiz sosyal ve ekonomik şartları göz önünde bulundurulduğunda, vergi 

oranlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? 
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YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 82,50 

Evet, Çoğu Zaman Katılıyorum:% 12,75 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 4,75 

Hayır, Katılmıyorum:%  0  

Mükelleflerin cevapları göz önünde tutulduğunda, mükelleflerin %82,50’sinin  

vergi oranlarının düzenlenmesi taraftadır. Bu durum, mükelleflerin vergi oranlarını 

yüksek bulduğunu göstermektedir. Aynı zamanda mükelleflerin %12,75’i yine vergi 

oranlarının düzenlenmesini istemekte, %4,75’lik kısmı ise, bu duruma çok da sıcak 

bakmamaktadır. Çoğunluğun cevabı dikkate alınırsa, mükellefler vergi oranlarını 

yüksek görmektedirler. Bu durumda, mükellefler ödemek zorunda oldukları vergiden 

kaçınmak ya da vergi kaçırmak yoluna giderek, bu durumdan kurtulmaya çalışmalarına 

sebep olabilir. 

3) Ülkemizde mükelleflerin vergilerini tam anlamıyla ödemekte olduğu 

düşüncesine katılıyor musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 0 

Evet, Çoğu Zaman Katılıyorum:% 1,25 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 5 

Hayır, Katılmıyorum:%  93,75 

Mükelleflere göre, ülkemizde vergiler tam olarak ödenememektedir. 

Görüldüğü gibi, mükelleflerin hemen hemen tamamı (%93,75’lik) kısmı, ülkemizde 

vergi mükelleflerinin tam anlamıyla vergilerini ödediklerini inanmadıklarını ifade 

etmektedir. %5’lik kısmı verginin tam anlamıyla ödendiğine biraz da olsa inanmamakta, 

sadece %1,25’lik kısmı verginin tam anlamıyla ödendiğine inanmaktadır. Kısaca, 

anketin yapıldığı mükelleflerin neredeyse tamamı ülkemizde vergi mükelleflerinin 

ödevini tam anlamıyla yerine getirdiklerine inanmamaktadırlar. 
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4) T.C. Anayasasının 73. maddesine göre, vergi yükünün adaletli ve dengeli 

dağılımı maliye politikasının sosyal amacı olarak belirlenmiştir. Anayasamızdaki bu 

ifadeye göre vergi yükünün ülkemizde adaletli ve dengeli dağıldığı düşüncesine 

katılıyor musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 0 

Evet, Çoğu Zaman Katılıyorum:% 0 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 6,25 

Hayır, Katılmıyorum:%  93,75 

Görüldüğü gibi, mükelleflerin hemen hemen tamamı  %93,75’i, ülkemizde 

vergi yükünün adaletli ve dengeli dağıldığına inanmamaktadır. Yine mükelleflerin  

%6,25’i kısmen katılıyorum diyerek, vergi sistemimizde adalet ve dengeli bir dağılım 

olduğuna inanmadıklarını belirtmişlerdir. Adalet anlayışına sahip olmayan mükellefler 

ilerde, vergiden kurtulmak adına çeşitli faaliyetlerde bulunabilecekleri de bir gerçektir. 

5) Ülkemizde vergi yükünün adaletli dağılmayışının vergi denetiminin 

etkinliğini bozucu bir etkide bulunacağı düşüncesine katılıyor musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 92,50 

Evet, Çoğu Zaman Katılıyorum:% 3,75 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 2,50 

Hayır, Katılmıyorum:%  1,25 

Mükelleflere göre, denetimin etkinliği, vergi yükünün adaletli bir yapı 

içerisinde olup olmamasına bağlı olarak değişmektedir. Mükelleflerin %92,50’si, vergi 

yükü adaletli dağılmayınca denetimin etkinliğinin azalacağını belirtmiştir. Yine 

%3,75’i, bu duruma çoğunlukla katılarak, sonucu daha da desteklemektedir. Demek ki 

mükellefler vergi yükü adaletli olmadığı sürece, daha çok vergi kaçırma yoluna gidecek, 

sonuç olarak da denetimin etkinliği bozulacaktır. 
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6) Ülkemiz vergi mevzuatının basit ve anlaşılır olduğu düşüncesine katılıyor 

musunuz?  

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 0 

Evet, Çoğu Zaman Katılıyorum:% 5 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 7,50 

Hayır, Katılmıyorum:% 87,50 

Görüldüğü gibi mükelleflerin %87,50 ’si vergi mevzuatının anlaşılır 

olmadığını belirtmiştir. Geri kalan %7,50’ilk kısım yine bu duruma kısmen katılmakta, 

yalnız %5’lik kısım ise çoğu zaman katılmaktadır. Bu durum bize göstermektedir ki, 

vergi mükellefleri için vergi mevzuatı basit ve anlaşılır değildir.  

7) Vergi mevzuatımızı daha basit ve anlaşılır kılmak için vergi mevzuatına 

ilişkin çalışmalar yapılması gerektiği fikrine katılıyor musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 11,25 

Evet, Çoğu Zaman Katılıyorum:% 82,50 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 3,75 

Hayır, Katılmıyorum:%  2,50 

Bu soruya verilen cevapları göz önüne alındığında, mükellefler bir bakıma 

mevzuatın değiştirilmesini uygun görmektedirler. Demek ki, vergi mevzuatı daha kolay 

ve anlaşılır bir dilde ifade edilirse, mükellefler sürekli anlam kargaşası yaşamayacak, 

böylelikle mükellefler her defasında yeni kanunları öğrenip, bu kanunlara adapte olmak 

zorunda kalmayacaklardır. Bu nedenle, mükellefler vergi mevzuatını anlaşılır bir hale 

gelmesine yönelik çalışmalar yapılmasını desteklemektedir. 



 
 

143 

8) Vergi mevzuatının basitleştirilmesine ilişkin çalışmaların yapılması, 

mükellefin vergi kaybı yaratmaya yönelik eğilimlerini düşürebileceği inancına katılıyor 

musunuz? 

YANITLAR (%): 

  Evet, Tamamen Katılıyorum:% 16,25 

              Evet, Çoğu Zaman Katılıyorum:% 57,50 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 21,25 

Hayır, Katılmıyorum:%  5 

Yanıtlardan da görüldüğü üzere,  mükelleflerin yaklaşık %57,50’si mevzuatta 

yapılacak değişimlerin vergi kaçırmaya yönelik eğilimleri azaltacağını düşünmektedir. 

Çünkü mükellefler bazen, vergi mevzuatını anlayamadıkları için, istemeden de olsa 

vergi kaybına neden olabilmektedirler. Yine mükelleflerin %21,25’lik kısmı bu durumu 

kısmen destekliyor olsa da,  %5’lik kısım bu düşünceye inanmamakla birlikte, 

mükelleflerin vergi kaçırmaya yönelebileceğini düşünmektedir..  

9) Ödediğiniz vergilerin size kamusal hizmet anlamında tam olarak döndüğü 

düşüncesine katılıyor musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 0 

Evet, Çoğu Zaman Katılıyorum:% 3,75 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 13,75 

Hayır, Katılmıyorum:%  82,50 

Mükelleflerin %82,50’lik kısmı,  ödedikleri verginin kendilerine kamusal hizmet olarak 

dönmediğini inanmakta, %13,75’lik kısmı ise, bu durumu kısmen katılmaktadır. 

Mükelleflerin sadece %3,75’i ödedikleri vergilerin kendilerine çoğunlukla döndüğünü 

düşünmektedir. Sonuçta, bu durum mükellefin vergi ödeme isteğini geri plana 

itmektedir. 
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10) ) Vergi idaresi tarafından yapılan çalışmaların ne şekilde yapıldığı (toplanan 

vergilerin ne şekilde kullanıldığı, raporlar, grafikler, istatistiksel bilgi olarak) mükellefin 

bilgisine sunulmalısının, mükellefin vergiye gönüllü uyumunu arttıracağı düşüncesine 

katılıyor musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 15 

Evet, Çoğu Zaman Katılıyorum:% 83,75 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 1,25 

Hayır, Katılmıyorum:%  0 

Vergi idaresinin vergi ile ilgili ne şekilde çalışmalar yaptığına dair bilgileri 

mükellef ile paylaşması, mükelleflerin gönüllü uyumunu arttıracaktır. Oransal olarak 

incelendiğinde her ne kadar bu durumu tamamen onaylayan mükellefler %15 oranında 

olsa da, mükelleflerin %83,75’i bu duruma çoğunlukla katılarak durumu 

desteklemektedir.  

11) Ülkemizde uygulanan vergi denetim sisteminin etkin bir şekilde işlediği 

düşüncesine katılıyor musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 0 

Evet, Çoğu Zaman Katılıyorum:% 1,75 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 5,50 

Hayır, Katılmıyorum:%  92,75 

Yanıtlardan da görüldüğü üzere, mükellefler ülkemizde vergi denetim 

sisteminin etkin bir şekilde işlemediğini düşünmektedirler. Etkin bir vergi denetim 

sisteminin olmayışı, mükellefler için vergi kaçırmaya yönelik bir fırsat olarak 

görülebilmektedir.  
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12) Ülkemizde vergi denetimlerinin sıklıkla yapılmasının, vergi kayıp ve kaçak 

oranının azalmasına etki edeceği düşüncesine katılıyor musunuz? 

 
YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 96,25 

Evet, Çoğu zaman Katılıyorum:% 2,50 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 1,25 

Hayır, Katılmıyorum:%  0 

Mükelleflerin %96,25’i denetimlerin sıkça yapılmasının vergi kayıp ve kaçak 

oranını azaltacağını belirtmiştir.  

13) Vergi denetim elemanlarının sayıca fazla olmasının denetimin etkinliğini 

arttırıcı bir etkide bulunabileceği düşüncesine katılıyor musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 16,25 

Evet, Çoğu zaman Katılıyorum:% 58,75 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 25 

Hayır, Katılmıyorum:%  0 

Görüldüğü üzere, vergi denetim elemanlarının sayıca fazla olması 

mükelleflerin %58,75’ine göre denetimin etkinliğini arttıracaktır. Her ne kadar %25’lik 

kısım bu durumu kısmen desteklese de, %16,25’lik kısım , denetim elemanlarının 

arttırılmasının denetimin etkinliğini olumlu yönde etkileyeceğini belirtmiştir. 

14) Kayıt dışı ekonominin varlığı bir ülkede vergi kayıp ve kaçağını oluşturan 

en önemli etmenlerden biridir. Size göre vergi idaresinin kayıt dışı ekonomiyi önleme 

konusunda yaptığı çalışmaların etkin bir seviyede olduğu düşüncesine katılıyor 

musunuz? 
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YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 0 

Evet, Çoğu zaman Katılıyorum:% 0 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 8,75 

Hayır, Katılmıyorum:% 91,25 

Yanıtlarından da görüldüğü üzere ülkemizde vergi kayıp ve kaçağının en 

önemli nedenini oluşturan kayıt dışı ekonominin önlenmesi adına yapılan çalışmalar 

mükellefler tarafından da yeterli görülmemektedir. 

15) Vergi kayıp ve kaçağını önlemede etkinliğin sağlanmasında, toplumun 

(tüm mükelleflerin) vergi idaresi ile tam bir eşgüdüm, plan ve koordinasyon içinde 

çalışması, vergi kayıp ve kaçaklarını önleyici etkide bulunabileceği düşüncesine 

katılıyor musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 36,25 

Evet, Çoğu zaman Katılıyorum:% 42,50 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 21,25 

Hayır, Katılmıyorum:%  0 

Anket cevaplarının yüzdesel dağılımından da görüldüğü üzere, mükellef ile 

vergi idaresinin vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek adına ortak bir plan ve 

koordinasyon içerisinde çalışması mükelleflerin çoğunluğu ( %42,50’si) tarafından 

desteklenmektedir. Mükellefler bu şekilde vergi kayıp ve kaçağının azalacağı 

düşüncesine katılmaktadırlar.  

16) Vergi uyumu müessesesinin varlığının, vergi kayıp ve kaçağı yaratmayı 

desteklediği düşüncesine katılıyor musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 78,75 
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Evet, Çoğu zaman Katılıyorum:% 15 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 6,25 

Hayır, Katılmıyorum:%  0 

Yanıtlardan da anlaşıldığı üzere, mükellefler için vergi uyumu müessesesi 

vergi kayıp ve kaçağı yaratmaya bir nevi destek olmaktadır 

17) Vergi aflarının sıkça çıkarılmasının vergi kayıp ve kaçağı yaratmaya zemin 

hazırlayacağı fikrine katılıyor musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 97,50 

Evet, Çoğu zaman katılıyorum:% 2,50 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 0 

Hayır, Katılmıyorum:%  0 

Mükelleflere göre vergi aflarının sıklıkla çıkarılması, vergi kayıp ve kaçağına 

zemin hazırlayarak, vergi denetiminin etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü 

mükellefler sürekli af çıkarılacağı beklentisi içinde olarak vergi ödemekten 

kaçınacaklardır. Görüldüğü üzere mükelleflerin %97,50’si katılıyorum seçeneğini 

işaretleyerek bu durumu desteklemiştir. 

18) ’’Vergi cezalarının yüksek olması vergi kayıp ve kaçak oranını 

azaltacaktır.’’Yanda belirtilen ifadeye  katılıyor musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 98,75 

Evet, Çoğu zaman katılıyorum:% 1,25 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 0 

Hayır, Katılmıyorum:%  0 
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Yanıtlardan anlaşıldığı üzere, vergi cezalarının yüksek olması, vergi kayıp ve 

kaçak oranını azaltıcı etkide bulunmaktadır.  

19) Ülkemizde vergi bilincinin yeterince gelişmiş olduğu düşüncesine katılıyor 

musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 0 

Evet, Çoğu zaman katılıyorum:% 0 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 8,75 

Hayır, Katılmıyorum:%  91,25 

Yanıtlardan da görüldüğü üzere, ülkemizce vergi bilincinin yeterince 

gelişmediği mükellefler tarafından da bir kez daha ortaya konmaktadır. 

20) Ülkemizde vergi bilincinin tam anlamıyla sağlanması için eğitime küçük 

yaşlar itibariyle önem verilmesinin, ileriki dönemler için vergi denetimin etkinliğine 

katkıda bulunacağı düşüncesine katılıyor musunuz?  

YANITLAR (%): 

Evet,Tamamen Katılıyorum:% 87,50 

Evet, Çoğu zaman katılıyorum:% 12,50 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 0 

Hayır, Katılmıyorum:%  0 

Görüldüğü üzere, ülkemizde vergi bilincini yaygınlaştırmak konusundaki 

çalışmaların mükellefler tarafından da desteklendiği görülmektedir. 

21) Vergi boşluklarından yararlanmanın vergi denetiminin etkinliğini bozucu 

bir etkide bulunacağı düşüncesine katılıyor musunuz? 
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YANITLAR (%): 

Evet,Tamamen Katılıyorum:% 77,50 

Evet, Çoğu zaman katılıyorum:% 17,50 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 5 

Hayır, Katılmıyorum:%  0 

22) Ülkemiz vergi denetim elemanlarının her anlamda çağdaş teknolojik 

imkanlardan yararlanmalarının, denetimin etkinliğini arttıracağı düşüncesine katılıyor 

musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 72,50 

Evet, Çoğu zaman katılıyorum:% 23,75 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 3,75 

Hayır, Katılmıyorum:%  0 

Vergi denetim elemanlarının her anlamda çağdaş teknolojik imkanlardan 

yararlanmasının önemi  vergi mükellefleri tarafından da %72,50’lik bir oranla olumlu 

olarak desteklenmektedir. 

23) ’’Ülkemizde vergi sistemi beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esası 

sistemi bilindiği üzere, mükellef ve vergi idaresi arasındaki güvene dayalı olarak 

işlemektedir.’’Yanda ifade edilen cümleye göre, ülkemizde mükellef ile vergi idaresi 

arasında tam anlamıyla, güven esasının sağlanmış olduğu düşüncesine katılıyor 

musunuz? 

 YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 0 

Evet, Çoğu zaman Katılıyorum:% 0 

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 6,25 
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Hayır, Katılmıyorum:%  93,75 

Yanıtlardan görüldüğü üzere mükellefler, vergi idaresi ile vergi mükellefi 

arasında güven ilişkisinin olmadığını düşünmektedirler.  

24) 23. soruda ifade edilen soruya bağlı olarak, ülkemiz de mükellef ile vergi 

idaresi arasında güven esasının sağlanması vergi denetiminin etkinliğini arttırabileceği 

düşüncesine katılıyor musunuz? 

YANITLAR (%): 

Evet, Tamamen Katılıyorum:% 83,75 

Evet, Çoğu zaman katılıyorum:%10  

Evet, Kısmen Katılıyorum:% 6,25 

Hayır, Katılmıyorum:% 0 

Yanıtlardan da anlaşılmaktadır ki, mükellef ile vergi idaresi arasındaki güven 

ilişkisi çok önemlidir. Bir anlamda, denetimin etkinliği, idare ile mükellef arasındaki 

güven esasına bağlıdır. Mükellefler bu durumu büyük çoğunlukla destekleyerek 

(yaklaşık %93,75 oranla)  güven esasının önemini ortaya koymuşlardır. 
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6.SONUÇ: 

Toplum hayatı incelendiğinde, sosyal bir varlık olan insanın bir arada 

yaşamaya başlamasından itibaren, vergi kavramına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. 

Toplum içerisinde yaşayan insanların gün geçtikçe ihtiyaçları artmış ve artık devlet 

haline gelen toplumlar vergi kavramını daha çok hayatlarına yerleştirmişlerdir.  

Bilindiği üzere vergi, devletin kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla 

toplumu meydana getiren bireylerden ve kurumlardan ödeme güçleri ölçüsünde 

karşılıksız ve zorunlu olarak aldığı parasal değerdir.  Kamu harcamalarını karşılamak 

(finanse etmek) için devletlerin başvurmuş olduğu en önemli yöntem vergi gelirleridir. 

Devletlerin günbegün yaşanan gelişmelere paralel olarak,  ülkesi ve milleti için yapmış 

olduğu harcamalar (cari, yatırım, transfer) sürekli artmakta ve karmaşıklaşmaktadır.  

Yapılan bu harcamalara bir şekilde finansman kaynağı yaratılmadır.  Bu harcamalara en 

sağlıklı finansman yöntemi ise ‘’vergi’’dir. Devlet vergiyi, kişi ve kurumlarda ileriye 

dönük bir takım sosyal ve ekonomik hedeflerini gerçekleştirmek için alarak finansman 

kaynağı olarak kullanmaktadır. 

Günümüzde artık, gelişmiş ve çağdaş ekonomik politikaları izleyen hemen her 

devlet beyan esası sitemine dayalı bir vergi sistemini takip etmektedir. Modern 

devletlerin esas almış olduğu bu sistem, mükellef ve vergi idaresi arasındaki güven 

uyumuna bağlıdır. Ancak kimi zaman mükellefler vergi ödemeyi kendilerine bir yük 

olarak görmektedirler. Bu nedenle, ödenecek vergi mükellefin kendisi tarafında bizzat 

beyan edileceğinden, mükellef kimi zaman vergiyi az ödemek isteyebilir; bu durum da 

vergi kayıp ve kaçağının zeminini oluşturur. İşte bu noktada verginin denetimi, beyan 

edilecek verginin doğruluğunun tespiti ile kendini gösterir. ‘’Denetim’’ kelime olarak 

mükellefte ürkütücü bir etki yaratsa da, özellikle beyan esasına dayalı vergi 

sistemlerinde mükellef ile idare arasındaki ilişkinin yaratılması açısından çok önemlidir. 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de vergi alanında beyan sistemi esas 

alınmıştır. Vergi denetiminin ilk amacı ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun 

tespit edilmesi ve sağlanmasıdır. Vergi denetimi ile, vergiyi ödeyen ve ödemeyen 

mükellef ayrımı ortaya çıkar, bu şekilde de vergide eşitlik ve adalet sağlanmış 
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olmaktadır. Aslında vergi denetimi beyan esasının doğal bir sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü mükellefler her zaman bilerek yada isteyerek gerçeğe aykırı 

beyanda bulunmamaktadırlar. Yaptığımız ankette de belirtilmiş olduğu üzere, ankete 

katılan mükelleflerin %87,50’si ülkemiz vergi mevzuatının anlaşılır olmadığından 

yakınmaktadır. Bununla birlikte mükelleflerin yaklaşık %93,75’i ülkemiz vergi 

mevzuatının daha basit ve anlaşılır bir hale getirilmesini istemektedir. Çünkü bazı  

mükellefler vergi kanunlarını yeterince anlayamadıklarından,vergi kaybı yaratmak 

istememektedirler. 

Ülkemizde vergi denetim faaliyetleri, Maliye Bakanlığı’na bağlı merkez ve 

taşra örgütü denetim birimleri aracılığı ile yürütülmektedir.  Vergi idaresinin vergi 

denetimi ile ilgili tüm hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi öncelikle, temel bir strateji ve 

plan belirlemesini gerektirir. Bununla birlikte, vergi denetiminin ilerde oluşabilecek 

vergi kayıp kaçağını tespit edici yönü de bulunmaktadır.   

Bilindiği üzere, vergi kayıp ve kaçağının en önemli nedenlerinden biri de kayıt 

dışı ekonomidir. Kayıt dışı ekonomi, vergi kayıp ve kaçak oranını arttırıcı bir etkendir. 

Ancak denetimlerin sıklaştırılması ve denetim sırasında çıkan sorunlara kısa bir süre 

içerisinde çözüm bulunması  mükellefin vergi idaresine olan güveni arttıracaktır. Daha 

öncede belirtildiği üzere vergide beyan esasının temel alındığı ülkemizde , idare ve 

mükellef arasındaki güven ilişkisi çok önemlidir. Nitekim anketimizde de görüldüğü 

üzere mükelleflerin yaklaşık %93,75’i idare ile arasında güven ilişkisinin 

sağlanmadığını düşünmekte ve  %83,75 ‘i aradaki güven ilişkisi sağlandığında 

denetimlerin etkinliğinin artacağını savunmaktadırlar. Ayrıca sıkça denetlendiğinin 

farkında olan mükellef, vergilerini daha doğru beyan edecek, böylelikle vergi kaybı 

azalacaktır. Dolayısıyla, bu şekilde de vergi kayıp ve kaçağının en büyük nedeni olan 

kayıt dışı ekonomi azalacak ve bu da bütçe açıklarını azaltıcı bir etken olacaktır. 

Nitekim anket çalışmamızda da görüldüğü üzere mükelleflerin  %91,25’i ülkemizde 

kayıt dışı ekonomiyi önleme konusunda yeterli çalışma yapılmadığını düşünmektedir. 

Aynı zamanda mükelleflerin % 92,75’i ülkemiz vergi denetim sisteminin etkin şekilde 

işlemediği görüşüne sahiptir. Kayıt dışı ekonominin yanında vergi oranlarının yüksek 

olması da mükellefi vergi kaçırmaya iten en büyük faktörlerden biridir. Anketimizde , 
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mükelleflerin %82,50’sinin ülkemizde vergi oranlarının yüksek olduğunu belirterek, 

vergi oranlarının yeniden düzenlemesi taraftardır. Aslında bu noktada mükellef ve vergi 

idaresi arasındaki iş birliği de önemli kazanmaktadır. Mükelleflerin yaklaşık %78.75’i, 

vergi idaresi ile belirli bir plan ve koordinasyon dahilinde  çalışmanın vergi kayıp ve 

kaçaklarını önleyici bir etkide bulunabileceği düşüncesine sahiptirler.  

Ülkemiz vergi denetim elemanlarının nitelikleri açısından çok gelişmiş olduğu 

bir gerçektir. Ancak halen vergi denetim birimleri arasındaki çok başlılık devam 

etmektedir. Her ne kadar 5345 sayılı Kanun ile vergi idaresinde değişiklik yapılmış olsa 

da, sorun halen devam etmektedir. Bu şekliyle vergi denetim birimleri halen birbirinden 

ayrı olarak hazırlamış oldukları denetim programları bulunmaktadır. Bu nedenle, bazen 

aynı anda aynı mükellefe mükerrer denetim uygulanmakla birlikte, bazı mükellefler de 

denetlenememektedir.  

Tüm bu tespitler göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde vergi denetiminin 

etkinliğini ve verimliliğini artırabilmek için, öncelikle vergi denetimi tek bir merkezden 

planlanıp,  uygulanması gerekmektedir. Böylelikle birimler arasında istenmeyen yetki 

ve görev çatışmalarına engel olunabilir. Ayrıca denetimlerin temel bir stratejiye dayalı 

plan ve programa bağlı olarak yapılması ve bu plan ve programların tüm ekonomik ve 

sosyal dengeler göz önünde alınarak ülke genelinde merkezi ve yerel düzeyine 

indirgenmesi, ülke yararına olacaktır. Ayrıca mükellefin vergiye gönüllü uyumu 

bozmakta olan af ve uzlaşma müessesesinin sıklıkla çıkarılması denetimin etkinliğini 

bozmaktadır. Yine anketimizde de görüldüğü üzere sıklıkla af çıkarılması mükelleflerin 

%97,50’si tarafından vergi kaçırmaya zemin hazırlandığını ortaya koymaktadır. Vergi 

aflarının sıklıkla çıkarılması vergi ödeme bilincini zedelerken, diğer taraftan da 

vergisini zamanından ödeyenleri mağdur durumda bırakmaktadır. Bu nedenle 

mükelleflerin %87,50’sinin de belirtmiş olduğu gibi, ülkemizde küçük yaşlarda itibaren 

vergi bilinci aşılanmalı ve idarenin mükellefe ışık tutarak yol göstermesi gerekmektedir. 

 

 

 



 
 

154 

KAYNAKÇA 

 

Kitaplar:  

Akdoğan, Abdurrahman. Vergi İncelemesi. Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi Yayını No:127,1979. 

Akbay, Mehmet. Vergi İncelemeleri ve Vergi Denetimi.1990 Yılına Girerken Türkiye 
Denetimin Etkinlik ve Verimliliği Sempozyumu.Ankara: Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Araştırma ve Planlama Koordinasyon Kurulu,1990.  

Altuğ, Figen. Mali Denetim. 2. Basım. Bursa: Ezgi Kitabevi,2000. 

Arıkan, Zeynep, Mehmet Tosuner. Vergi Usul Hukuku. 7. Baskı. İzmir,2006. 

Aydemir, Şinasi. Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi. İstanbul: Hesap Uzmanları Derneği 
Yayını,  1995. 

Edizdoğan, Nihat. Kamu Maliyesi. 10. Baskı. Bursa: Ekin Kitabevi,1998. 

Erginay, Akif. Kamu Maliyesi- Kamu Gelirleri- Kamu Giderleri- Devlet Bütçesi- 
Maliye Politikası- Kamu Borçları. 11. Baskı. Ankara: Turhan  Kitabevi,1985. 

Gerçek, Adnan ve Mehmet Yüce. Mükelleflerin Vergiye Yaklaşımı Açısından Türk 
Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi. Bursa:Bursa Sanayi ve Ticaret Odası 
Yayını,1998 

Gözübüyük, A.Şeref. T.C. 1982 Anayasası. 6. Baskı.Ankara:Turhan Kitabevi,2003 

Kaneti, Selim. Vergi Hukuku. 2. Baskı. İstanbul: Filiz Kitabevi,1989. 

Karakoç, Yusuf. Genel Vergi Hukuku. 3. Baskı. Ankara: Yetkin Basımevi, 2004.  

Mutluer, Kamil, Fethi Heper, Recai Dönmez ve M. Erkan Üyümez. Vergi Hukuku. 4. 
Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No:817, 
Web Ofset Tesisleri,2006. 

Nadaroğlu, Halil. Kamu Maliyesi Teorisi. 9. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları,1996.  

Pehlivan, Osman. Kamu Maliyesi. Trabzon:Cepleler Matbaacılık,2001 

Sarılı, Mustafa Ali. Türkiye’de Gelir İdaresi ile Vergi Denetiminin Sorunları, 
Çözüm Önerileri ve Yeniden Yapılandırılması, İstanbul: İstanbul Ticaret 
Odası Yayınları Yayın No:2003/41, 2003. 

Şeker,H. Nezih. Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi. İstanbul: Beta Yayınları,1994. 



 
 

155 

Tekin, Fazıl ve Ali Çelikkaya. Vergi Denetimi. 2. Baskı.Ankara:Seçkin 
Yayıncılık,2007. 

Organ, İbrahim. Vergi Denetimi ve Türkiye Uygulaması Sorunlar, Çözüm 
Önerileri. Ankara:Gazi Kitabevi,2008. 

Uluatam, Özhan. Kamu Maliyesi. 10. Baskı. Ankara: İmaj Yayıncılık,1999. 

Vergi Denetmenleri Derneği. Türk Vergi Yönetiminde Etkinlik Arayışları 
Kapsamında Vergi İdaresi ve Vergi Denetiminin Yeniden 
Yapılandırılması Raporu, Ankara,2003. 

Yılmaz, Gülay Akgül. Kayıtdışı Ekonomi ve Çözüm Yolları. 1. Basım. İstanbul: 
İSMMO Yayınları ,2006. 

Yürürlükteki Tüm Vergi Kanunları, Vergi usul Kanunu.  İbrahim Pınar (drl.). 18. 
Baskı. Ankara:Seçkin Yayıncılık,2003. 

Maliye Hesap Uzmanları Derneği. Denetim İlke ve Esasları- Vergi Denetimi, 
Bağımsız Denetim, İç Denetim, Mali Tablolar Denetimi. 2. Baskı. 
İstanbul:2004 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

156 

Süreli Yayınlar: 

Aslan, Abdullah.  Vergi Denetim Sistemi ve Hesap Uzmanları Kurulu, . Vergi Dünyası 

Dergisi ,Sayı:250, Haziran 2002. 

Aslan, Abdullah. ‘’Ülke Hizmetinde 54. Yıl’’.Vergi Dünyası Dergisi. Sayı.214,1999. 

Akdeniz, Kurtuluş. ‘’Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer ve Defter, İbraz Süresi’’. 

Yaklaşım Dergisi. Sayı.55, 1997. 

Altınok, Tevfik. Maliye Teftiş Kurulu ve Kamu Mali Denetimi‘’. Maliye ve Finans 

Yazıları Dergisi’’. Ekim,2008. 

Acar, Fatih. ‘’Kayıtdışı Ekonomi Konusunda Vergi Bouyutu Tespit ve Öneriler’’. 

Yaklaşım Yayınları. Sayı.108, Eylül 2001. 

Arpacı, Atlar Ömer. ‘’Vergi İncelemesi ve İncelemeyle İlgili Olarak Mükellef ve 

Denetim Elamanının Yükümlülükleri’’. Vergi Sorunları Dergisi. Sayı.194, 

Kasım 2004. 

Ay, Hakan ve Tunç Baran. ‘’Türkiye’de ve AB’de Vergi Denetimi’’. Vergi Sorunları 

Dergisi. Sayı.237, Haziran 2008. 

Aydın, Selda. ‘’OECD Ülkelerinde Vergi İnceleme Sürecinin Karşılaştırmalı 

Değerlendirilmesi’’.Vergi Sorunları Dergisi. Sayı.218, Kasım 2006. 

Aydın, Selda. ‘’Kanada Vergi Sistemi’’. Yaklaşım Dergisi. Sayı.127, Temmuz 2003.  

Aydın, Serdar. ‘’Vergi Kaçakçılığının Nedenleri’’. Vergi ve Muhasebeciyle Diyalog. 

Sayı.222, Ekim 2006. 

Aykın, Hasan. ‘’Vergi İncelemesi-2’’, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi. Sayı.328, 

Ekim 2000. 

Baykara, Bekir. ‘’Vergi İncelemesi Sırasında Mükellefin Hakları’’. Vergi Dünyası 

Dergisi. Sayı.314, Ekim 2007. 



 
 

157 

Biyan, Özgür. ‘’Vergi İnceleme Elemanlarının Takdir Yetkisi ve Sınırları’’. Mali 

Pusula Dergisi. Sayı.15, 2006. 

Bozkır, Ender ve Selçuk Teki. ‘’Gelir İdaresinin Yeniden Yapılandırılması’’. Yaklaşım 

Yayımları. Sayı.128, Ağustos 2003. 

Can, İsmail. ‘’Almanya’da Devletin Yapısı ve Vergi Sisteminin Anayasal Temelleri’’. 

Maliye Dergisi. Sayı.145, Ocak-Nisan 2004. 

Doğan, Can ve Tuncay Kapusuzoğlu. ‘’ Çeşitli Ülkelerde Vergi Denetiminin 

Organizasyonu ve Çıkarılabilecek Bazı Dersler’’. Vergi Dünyası Dergisi. 

Sayı.283, Mart 2005. 

Duran, Metin. ‘’ABD’de Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminin Yapısı’’. Vergi Sorunları 

Dergisi. Sayı.192, Eylül 2004. 

Erol,Ahmet. ‘’Devlet ve Denetim’’.Mükellefin Dergisi. Sayı.66, Haziran 1998. 

Gökmen, Necdet ve H. Abdullah Güleç. ‘’ Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminde Etkinlik 

Nasıl Sağlanır?’’.Vergi Dünyası Dergisi. Sayı.175, Haziran 2003 

Gümüş, Erkan. ‘’Vergi İncelmesinde Mükelleflerin Hak ve Ödevleri ile Vergi İnceleme 

Elemanlarının Yetki ve Sorumlulukları’’. Mali Çözüm Dergisi. Sayı.72, 2005. 

Kazıcı, Sami. ‘’Vergi Kaçakçılığna Teorik Yaklaşım Türkiye’de Vergi Denetimi ve 

Vergi İstihbarat Arşivi Uygulaması’’. Vergi Dünyası Dergisi. Sayı.146, 1993. 

Kılıçdaroğlu, Kemal. ‘’Yaygın Vergi Denetimi ve Karşılaşılan Sorunlar’’. Vergi 

Dünyası Dergisi, Sayı.1, 1981. 

Koçak, Hakkı. ‘’Aramalı Vergi İncelemesi ve Karşılaşılan Bir Sorun’’. Vergi Dünyası 

Dergisi. Sayı.213, Mayıs 1999. 

Kumluca, İbrahim. ‘’Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler’’. Vergi Sorunları 

Dergisi. Sayı.181, Ekim 2003. 



 
 

158 

Saraçoğlu, Fatih ve Özge Çelik, Murat Gökkaya. ‘’Vergi Kaçakçılığı- Denetim Olasılığı 

ve Cezalar. Anket Sonuçlarının Analizi’’. Vergi Raporu. Sayı.103, Nisan 

2008. 

Sarılı, Mustafa Ali. ‘’Türkiye’de Vergi Denetiminin Sorunları ve Bu Sorunların 

Çözümüme Yönelik Yapılması Gereken Düzenlemeler’’.Muhasebe ve  

Denetime Bakış. Sayı.9, Mayıs 2003. 

Şeker, Sakıp. ‘’Vergi İncelemeleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme’’. Yaklaşım 

Dergisi, Sayı.5, Mayıs 1993. 

Tekin, Selçuk. ‘’Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi’’. Vergi Sorunları Dergisi. 

Sayı.181, Ekim 2003. 

Tosuner, Mehmet. ‘’Vergi Kayıp ve Kaçaklarına İlişkin Sorun ve Öneriler’’. Vergi 

Sorunları Dergisi. Sayı.85, Ekim 1995. 

Tuncer, Selahattin. ‘’Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadelede Yeni Çalışmalar. Yaklaşım 

Dergisi. Sayı.163, Temmuz 2006. 

Tuncer, Selahattin. ‘’Hesap Mütehassıslığından Hesap Uzmanlığına’’, Vergi Dünyası 

Dergisi. Sayı.238 , Haziran 2001. 

Özdemir, Zekai ve Erol Altunoğlu. ‘’Türkiye’de Vergi Uygulamasında Vergi 

İncelemesinin Yapılacağı Yer ve Uygulanacak Esaslar’’.Vergi Dünyası 

Dergisi, Sayı.190, Haziran 1997. 

Yazar, Feyyaz ve Keramettin Tezcan. ‘’ABD’de Vergi Denetimi ve Gönüllü Uyumu’’. 

Vergi Dünyası Dergisi. Sayı.305, Ocak.2007. 

Yıldırım, Musa. ‘’Vergi Kayıp ve Kaçağıyla Mücadele İçin Nakit Kullanımı 

Azaltılmalıdır’’. Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Sayı.509, Nisan 2008. 

 

 



 
 

159 

Diğer Yayınlar: 

Aydın, Bülent.. ‘’Kayıtdışı Ekonomide Vergi Denetiminin Önemi’’. Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi SBE,2005. 

Aytekin, Serdar. ‘’Türkiye’de Vergi Gelirleri ile Vergi Denetimi Arasındaki 
Nedensellik İlişkisi’’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi 
Üniversitesi, SBE,2007. 

Baytar, Yusuf. ‘’Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadelede Dikey Denetim Yöntemi’’. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, SBE,2006. 

Binbirkaya, İlhan. ‘’Türkiye’de Vergi Denetimi ve Kayıtdışı Ekonomi’’. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, SBE,2006.  

Biçer, Yalın. ‘’Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomiyi Önlemeye Yönelik Vergi Politikaları ve 
Değerlendirilmemesi’’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman 
Demirel Üniversites, SBE,2006.  

Çavuş, Adnan. ‘’Vergi İdaresinin Yükümlüyü Denetim Yolları’’. Yayınlanmamış 
Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi SBE,2006. 

Eker, Cemali. ‘’Türkiye’de Vergi aflarının Sosyal ve Ekonomik Etkileri’’. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi, SBE,2006. 

Güngör, Tayfun. ‘’Türkiye’de Vergi Denetimi Sorunları ve Denetim Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi’'. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, 
SBE,1987 

Kartalcı, Kadir. ‘’Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi’’.Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Marmara Üniversitesi, SBE, 2007. 

Katkat, Münevver. ‘’Muhasebede Vergi Yönünden Denetimin Kayıtdışı Ekonomi 
Üzerindeki Başarısı’’.Yayınlanmamış Doktora Tezi. Atatürk Üniversitesi, 
SBE,2007.  

Kulmunova, Latipa. ‘’Vergi Denetiminin Etkinliği’’.Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi. Uludağ Üniversitesi, SBE,2006. 

Küçük, Nihat. ‘’Ekonomik Ticaretin Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerindeki Etkisi’’. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Harran Üniversitesi, SBE,2007. 

Mercan, Saygın. ‘’Vergi Adaleti ve Türk Vergi Sisteminin Vergi Adaleti Açısından 
Değerlendirilmesi’’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara 
Üniversitesi, SBE, 2006. 



 
 

160 

Tecim, Burak Ali Han. ‘’Kayıtdışı Ekonomide Vergi ve Vergi Denetimini 
Önemi’’.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi , 
SBE, 2008 

Timur, Süleyman. ‘’Türkiye’de Vergi Denetiminde Etkinlik’’. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi SBE,1998. 

Topçu, Halil İbrahim. ‘’Vergi Denetimi Beyan Dışı Ekonomi İlişkisi İstanbul Örneği’’. 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, SBE,2005.  

Ünal, Canan. ‘’Türkiye’de Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarının Vergi Denetimi 
Üzerindeki Etkisi’’. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül 
Üniversitesi,SBE,2007. 

Üyümez, M. Erkan. ‘’Türkiye’de Vergi Ceza Sisteminin Vergi Suçlarını Önlemedeki 
Etkisi’’. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, SBE,2004. 

Yeniçeri, Harun. ‘’Türk Vergi Sisteminde Vergi Güvenlik Önlemleri’’. 
Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, SBE,2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

161 

İnternet Kaynakları: 

Acar, İbrahim Atilla ve Mehmet Emin Merter. ‘’Türkiye’de 1990 Yılı Sonrası Dönemde 
Vergi Denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu’’, Maliye Dergisi.2004. 
http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md147/vergi%20denetimi.pdf ,     
(2 Aralık 2008) 

Aktan, Can Coşkun , Dilek Dileyici  ve Özgür saraç. ‘’Osmanlı Vergi Sistemi ve 
Anayasal İktisat Perspektifinden Bir Değerlendirme’’.  , 
http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/maliye-
tarihi/anayasal-perspek-osmanli.pdf , (1 Ocak 2009)  

Ataç, Beyhan. ‘’Kamu Ekonomisi ve Devletin Ekonomideki Yeri’’.2003. Anadolu Üni 
versitesi Yayını. http://books.google.com.tr/books?id=XK-
IwuDa5X4C&pg=PA150&dq=yatay+e%C5%9Fitlik+beyhan  (5 Aralık  2008) 

Avder, Erdoğan. ‘’Kayıtdışı Ekonomi ve Etkileri’’. 
http://kayitdisiekonomi.com/makale/detay.asp?id=25 , 2007,  (11 Mayıs 2009) 

 

Arpacı, Atlar Ömer. ‘’Vergi Denetimi Üzerine’’.2005. 
http://www.alomaliye.com/altar_omer_vergi_denetimi_uzerine.htm ( 3 Şubat 
2009) 

Ceyhan Murat. ‘’Vergi İncelemesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler’’. 
http://www.alomaliye.com/murat_ceyhan_vergi_incelemesi.htm ,2005. (16 
Mart 2009) 

 

Çataloluk, Cuma. ‘’Vergi Karşısında Mükellefleirn Tutum ve Davranışları’’. 
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/articles/2008/20/CCATALOLUK.
PDF , (9 Mayıs 2009) 

Çelikkaya, Ali. ‘’Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörler’’.2002.  
http://www.e-akademi.org/makaleler/acelikkaya-1.htm , (13 Mayıs 2009) 

 

Demirdağ, Levent. ‘’Mali Açıdan Yoklama’’. Mali Çözüm Dergisi 
,1992,http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/16MaliCozum/06-
LeventDemirdag29.doc (10 Mart 2009) 

Duman, Sami. ‘’Kayıtdışı Ekonomi ve Türkiye’’. 
http://www.muhasebenet.net/makaleler_sduman.html , (15 Mayıs 2009) 



 
 

162 

Eğilmez, Mahfi. .’’Maliye Teftiş Kurulu’’, Radikal Gazetesi. 17 Şubat 2008. 
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=247679  (15 Ocak 2009) 

Gökbunar, Ali Rıza. ‘’Prof.Dr. Nezihe’e Sönmez’e Armağan’’. 1997. Dokuz Eylül 
Üniversitesi  İİBF Maliye Bölümü Yayını. 
http://www.canaktan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/maliye-genel/diger-
yazilar/gokbunar-turkvergi-sistemi.pdf , (3 Mart 2008) 

Gökbunar , Ramazan , Keramettin Tezcan, Ahmet Utkuseven. ’’Yeniden Yapılanma 
veya Yeniden Yapılanma:Vergi İdaresi ve Denetimi İçin  İşte Bütün Mesele 
Bu’’, Celal Bayar Üniversitesi, http://www.bayar.edu.tr/kutuphane/vergi.pdf , 
(15 Mayıs 2009) 

Gümüş, Erhan. ’’Defter,Kayıt ve Belgeler Çerçevesinde Yapılan Vergi Denetiminde 
Karşılaşılan Sorunlar’’.  http://www.e-akademi.org/makaleler/egumus-1.htm , 
(1 Haziran 2009) 

 

Kaybaki, Veysel. ‘’Kanada’da Vergi’’.  Bizim Anadolu. 
http://www.bizimanadolu.com/pages/2007/Ocak07/page11.pdf , (20 Mayıs 
2009)   

Kenger ,Erdal.   Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu , 2001,  T.C.Yüksek Denetleme 
Kurulu,  
http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh221.doc (2 
Aralık 2008) 

 Kılıçdaroğlu, Kemal. ‘’Fransa’da Vergi Denetimi ve Vergi Kaçakçılığı’’. 
http://www.kemalkilicdaroglu.com/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=249&catid=29&Itemid=41 (15 Mayıs 2009) 

Kıldiş , Yusuf. ‘’Kayıtdışı Ekonominin Ulusal-Uluslar arası Boyutu ve Çözüm 
Önerileri’’. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 
http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi05/kildis.htm   (20 Ocak 2009) 

Kıvanç, H. Hakan. ‘’Türkiye’de Vergi denetimine İhtiyaç Nedenleri Işığında Altında 
Mükelleflerin Bakış Açısı’’2005. 
http://www.alomaliye.com/2007/hakan_kivanc_vergi_denetimi.htm ,(2 Aralık 
2008) 

Kızılot, Şükrü. ‘’Faiz Dışı Fazla’’, Hürriyet . 28 Nisan 2004. 
http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2004/04/28/450629.asp  ( 15 Ocak 2009) 

Öz, Ersan ve Tekin Akdemir. ‘’ABD Vergi Sistemi’’. Vergi Sorunları Dergisi. 2002. 
http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/abd.doc  (15 Mayıs 2009) 



 
 

163 

Özbaran, M. Hakan. ‘’Yolsuzluk ve Bu Alanda Mücadele Eden Uluslar arası Örgütler 
ve Birimler’’. http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der50m2.pdf (17 
Mayıs 2009) 

Özdoğan, Onur. ‘’Vergi İncelemesi Hakkında’’. , 
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_415.htm  (11 Nisan 2009) 

Seviğ, Veysi. ‘’Vergi İncelemesinde Uyulacak Esaslar’’. , 
http://turmob.org.tr/turmob/basin/18-08(2).htm (11 Nisan 2009) 

Soydan, Kubilay. ‘’İç Denetim Nedir?’. 
http://www.ogm.gov.tr/icdenet/makaleler/makale1.doc ( 1 Ocak 2009) 

Savaş, Hasan Hüseyin. ‘’Vergi Gelirlerinin Denetimi ve Denetimde Etkinlik Kavramı’’ 
. Mevzuat Dergisi. 2000. http://www.basarmevzuat.com/dergi/2000-
12/a/vergigelirden.htm  (7 Aralık 2008) 

1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. http://www.anayasa.gen.tr/1961ay.htm  
(22.10.2008) 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, http://www.anayasa.gen.tr/1961ay.htm  (22.10.2008) 

Gelirler Kontrolörlüğü Daire Başkanlığı, http://www.gelkont.gov.tr/ (17 Mart 2009) 

Gelir İdaresi Başkanlığı,  http://www.gib.gov.tr/index.php?id=27 , (20 Mart 2009) 

Gelir İdaresi Başkanlığı,  Tüm Yönleriyle Vergi İncelemesi. 2007. 
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/tum_yonleriyle_vergi_incel
emesi.pdf , (15 Mart 2009) 

Hesap Uzmanları Kurulu. HUK’un Kuruluşundan Önceki Vergi Denetimi .2005. 
http://www.huk.gov.tr , (2 Ocak 2009) 

T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu.  Yüksek Denetim. Yüksek Denetim. 
http://www.ydk.gov.tr/yuksek_denetim.htm ( 1 Ocak 2009), 

TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı , Vergi Özel İhtisas  
Komisyonu Raporu. 1996. 
http://www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3132/oik510.pdf. , (1 Aralık 
2008) 

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Denetmenliği 
Mesleğinin Tarihçesi.   http://www.mvdb.gov.tr/vdh.asp  (10 Mart 2009) 

IRS, ‘’Fiscal Years 2005-2009’’. http://www.irs.gov/pub/irs-utl/strategic_plan_05-
09.pdf  

Maliye Teftiş Kurulu, Denetim Şeması, http://www.mtk.gov.tr/detail.aspx?cid=70 , (3 
Ocak 2009) 



 
 

164 

Vergide Kanda Modeli , http://www.milliyet.com.tr/2003/04/10/ekonomi/eko02x.html , 
(20 Mayıs 2009) 

Uluslar arası Teftiş Standartları ve Uygulaması, 
http://www.kamuyonetimi.org/ktml2/files/uploads/pdf/uluslararasiteftis.pdf  
(19 Mayıs 2009) 

Yavuz, Ahmet. ‘’Vergi Denetmenleri Terfi Edebilmeli’’, Zaman Gazetesi. 19 Mayıs 
2008.   . http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=691362 , (25 Mayıs 2009) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_Devlet (22 Kasım2008) 

http://www.maliye.gov.tr/maliye/khk178a.htm  ( 3 Ocak 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


