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The importance of tax inspection, multi-headed practices and the efficiency of 
tax inspection has continuously been discussed in Turkey. In this study, comparatively 
analyzed. The former and current structure of the authorities that are responsible for tax 
inspection. 

 After the Decree Having the Force of Law Regarding the Amendment in Some 
Statutes That is Related to the Establishment of Presidency of Tax Inspection Board, 
Code No. 646, had been published in Official Gazette on 10.07.2011, multi-headed 
structure in tax inspection had ended and tax inspection bodies were gathered under a 
single roof. When the Decree Having the Force of Law with Code No. 646 entered into 
force, 4 different inspection agents that were connected to Ministry of Finance and 
Revenue Administration  were shut down,  and Tax Inspection Board is established. 
With this Regulation, Tax Inspectors were assigned the duty of tax inspection. Although 
this regulation has some practical advantages, it is discussed by the public opinion that 
it has some legal deficiencies. 
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GĠRĠġ 

 

Devletin, eğitim, sağlık, adalet, iç ve dıĢ güvenlik gibi çeĢitli faaliyetlerinin 

gerçekleĢtirilebilmesinde en önemli kaynak vergi gelirleridir. Vergi, aynı zamanda 

ekonomiye müdahale aracı olarak kullanılmaktadır. Devlet, vergiyi vatandaĢlarından 

karĢılıksız olarak almaktadır. Dolaylı ya da dolaysız olarak her zaman vergiyle 

karĢılaĢılmaktadır. Aracımıza akaryakıt alırken ödediğimiz fiyat içerisinde farkına 

varmadan vergi ödediğimiz gibi, aldığımız ücretlerden kesilen vergiler de iĢverenler 

tarafından devlete ödenmektedir. 

Devletin bütçe gelirleri içerisindeki en büyük pay kuĢkusuz vergi gelirlerine 

aittir. Diğer bütçe gelirlerinin yanında vergi gelirleri, özelliği ve avantajları nedeniyle 

tercih edilmektedir. Devlet, mükelleflerden vergi tahsil ederken adalet ve eĢitlik 

ilkelerine uygun hareket etmek zorunda olup, bu husus Anayasamızda da ayrıntılı bir 

Ģekilde vurgulanmıĢtır.  

Kayıt dıĢılığın önlenmesi, vergi gelirlerinin artırılması, vergi bilincinin 

yükseltilmesi açısından vergi denetimi, büyük bir öneme sahiptir. Etkili bir vergi 

denetimi sayesinde, verginin adaletli bir Ģekilde uygulanması sağlanmaktadır. Bu 

sayede, aynı geliri elde edenler aynı oranlarda vergi yükü ile karĢı karĢıya kalırlar. 

Vergi denetimi ile vatandaĢlar arasında olduğu kadar aynı Ģartlarda faaliyet gösteren 

Ģirketler arasında da haksız bir rekabetin oluĢmasına engel olunmaktadır. 

Bir ülkede, uygulanan vergi sistemi, vergi mevzuatının, güncel, kapsayıcı 

anlaĢılabilir, eĢitlik ve adalete uygun olmasının yanında, o mevzuatı uygulayan, 

uygulamasını denetleyen vergi idaresiyle de yakından iliĢkilidir. 

Birçok geliĢmiĢ ülkede olduğu gibi ülkemizde de vergilendirme sistemi 

açısından beyan usulü esas alınmıĢtır. Beyan usulünde, gerçek ya da tüzel kiĢiler elde 

ettiği gelirleri, bu gelirin elde edilmesi için yapmıĢ olduğu maliyetleri ve yasaların 

izin verdiği diğer gider ve indirim gibi hususları vermiĢ oldukları beyannamelerde 
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göstermek suretiyle, elde ettikleri kazançlar üzerinden kanunlarda gösterilen oranlar 

üzerinden vergilerini ödemektedirler. 

Gerçekte elde edilen ancak mükellefler tarafından kazanç ve beyanlarında 

gösterilmeyen daha açık bir ifade ile kayıt ve beyan dıĢı bırakılan bir gelir unsuru var 

ise iĢte bu noktada, vergi denetimi kavramı ortaya çıkmakta ve ilgililer tarafından 

elde edilen fakat beyan edilmeyen gelir unsurlarının gerçeğe en yakın bir Ģekilde 

vergi denetim organları tarafından tespit edilmesine çalıĢılmaktadır. 

Vergi denetimi ile kayıt dıĢı bırakılan fakat vergiye tabi olması gereken diğer 

bir ifade ile vergi matrahına dahil edilmesi gereken gelirler vergi denetim birimleri 

tarafından gerçeğe en yakın Ģekilde tespit edilmeye çalıĢılırken vergi idaresi çeĢitli 

enstrümanlara sahiptir. Örneğin vergilendirilecek alanda faaliyet gösteren diğer 

kiĢilerin karlılık durumu, mal alan satan firmalar arasında sahte belge kullanan-

düzenleyen kiĢilerin bulunup bulunmadığı gibi hususları bu enstrümanlardan 

sayabiliriz. 

Vergi idaresi tarafından yapılan denetimin etkin, kaliteli, eĢitlik ve adalet 

ilkelerine uygun olup olmadığı hem vergi denetimi yapan organlara, hem de bu 

organlarda istihdam edilen kiĢilerin ehliyet ve liyakatlerine bağlıdır. Yapılan vergi 

denetiminden memnun olmayan ve vergi denetiminin hukuka aykırı bir Ģekilde 

yapıldığını düĢünen mükellefler, idarenin her türlü eylem ve iĢlemlerine karĢı yargı 

yolu açıktır prensibine istinaden, idari yargı içerisinde yer alan vergi yargısına 

baĢvurabilirler.  

Vergilendirmede vergiye iliĢkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olup, 

vergi denetimi ile gerçekte yapılan kazanç getirici faaliyetler ile beyanlar arasında 

uyum olup olmadığı araĢtırılmaya çalıĢılmaktadır. Eğer elde edilen gelirlerle beyan 

edilen gelirler arasında farklılık bulunduğu yapılan denetim ile tespit edilirse bu defa 

da elde edilen gelirin gerçeğe en yakın surette tespiti için farklı denetim 

tekniklerinden yararlanılır. Bu Ģekilde yapılan denetim ile gerçek gelir tespit 

edilmeye çalıĢılırken idarenin hukuk kurallarına uygun hareket etmesi, eksik 

inceleme yapmaması, varsayımsal hareket etmemesi büyük önem taĢımaktadır.  
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Devlet için bir gelir kaynağı olan vergi, ülke vatandaĢları ve diğer tüzel kiĢiler 

için ise bir yükümlülük diğer bir ifade ile bir gider ve maliyet niteliği taĢımaktadır. 

Verginin maliyeti nedeniyle yükleniciler, mümkün olduğu kadar vergi ödemeden 

kaçınacakları gibi vergi kaçırma, maliyet ve giderlerini yasadıĢı yollardan artırmak 

gibi daha az vergi ödemek yolunu tercih ederler. Bu durumda vergi idaresi, sahip 

olduğu vergi denetimi silahını kullanmak suretiyle mükellefleri vergi yanında bir 

takım cezalarla da muhatap etmek suretiyle caydırıcı bir yol izlemektedir.  

Bu çalıĢmada, vergilendirme ile ilgili genel bir bilgi verildikten sonra vergi 

denetimi yapan organların önceki yapıları ile günümüzdeki yapıları ele alınmaya 

çalıĢılacaktır. Ülkemizde vergi denetimi konusu vergi denetiminin etkinliği kadar 

vergi denetimindeki çok baĢlılık nedeniyle hep gündemde olmuĢtur. Yapılan hukuki 

düzenleme ile vergi denetim organları tek çatı altında toplanmaya çalıĢılarak vergi 

denetiminin daha etkili, Ģeffaf ve verimli olması amaçlanmıĢtır. Ancak bu amaca 

ulaĢılıp ulaĢılamayacağı da zamanla görülecektir. 

10.07.2011 tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanan 646 sayılı Vergi Denetim 

Kurulu BaĢkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile vergi 

denetimi alanındaki çok baĢlılığa son verilerek vergi denetim birimleri tek çatı altında 

toplanmıĢtır.  

646 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, 

maliye müfettiĢleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörleri vergi müfettiĢliklerine 

bunların yardımcıları ise vergi müfettiĢ yardımcılığına atanmıĢ sayılmıĢtır.
1
 

Bu çalıĢmanın birinci bölümünde, verginin tarafları, verginin tanımı 

vergilendirmeye iliĢkin bazı hukuki kavramlar üzerinde durularak , vergi hukukunda 

temel kavramlardan olan tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsil kavramları açıklanmaya 

çalıĢılmıĢ, vergilendirme iĢleminde taraf olanlar vergi mükellefi, vergi sorumlusu ve 

                                                 

1 07.07.2011 tarih ve 646 sayılı KHK‟nin ve  geçici 12. maddesi. 
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vergi idaresi kısaca açıklanmıĢ ve vergi idaresinin merkez ve taĢra teĢkilatı hakkında 

bilgi verilmesi amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünde, denetim kavramı üzerinde durularak, denetimin 

türlerinin neler olduğu ve denetimin niteliği üzerinde açıklamalar yapılmıĢtır. Bu 

bölümde, denetim kavramı ile vergi denetimi arasındaki iliĢkiye değinilerek denetim 

birimlerine göre sınıflandırma, kamusal denetim ve özel denetim arasındaki 

farklılıklar, iç ve dıĢ denetim kavramlarının mahiyetleri ve nihayet özellikle son 

yıllarda gündemde olan bağımsız denetim konusunda açıklamalara yer verilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Bu bölümde ayrıca, vergi denetim araçlarının neler olduğu sayılmaya 

çalıĢılarak yoklama, bilgi toplama, arama ve el koyma, vergi incelemesi ve takdir 

komisyonlarının matrah takdir yöntemi olan vergi denetim araçları ifade edilmiĢ,  

vergi denetim araçları içinde en etkin ve önemli yere sahip olan vergi incelemesi 

kavramı üzerinde durularak, vergi incelemesinden maksadın ne olduğu, incelemeye 

kimlerin yetkili olduğu, incelemeye kimlerin tabi olduğu, incelemenin zamanı ve yeri 

gibi hususlar izah edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın üçüncü bölümünde, çalıĢmamızın temeli sayılabilecek olan, 

Türkiye‟deki vergi denetiminin geçmiĢi, bugünü ve 10.07.2011 tarihli Resmi 

Gazete‟de yayınlanan 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığının Kurulması 

Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yeni hukuki durum, özetlenmeye 

çalıĢılmıĢ, özellikle vergi denetiminin örgütsel yapısı üzerinde durularak vergi 

denetiminin bel kemiği sayılan Maliye TeftiĢ Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, 

Gelirler Kontrolleri ile Vergi Denetmenlerinin görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve 

bu birimlerin vergi denetimi içindeki yerleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu itibarla, 

vergi denetim birimlerinin sayıca çokluğu üzerinde durularak, yapılan yeni yasal 

düzenleme ile tüm bu sayılan birimlerin tek çatı altında toplanmasına iliĢkin bazı 

hukuki metinlere yer verilmeye çalıĢılmıĢ ve oluĢturulan Vergi Denetim Kurulu‟nun 

görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğu, önceki denetim birimleri ile yeni 
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denetim birimine yasa koyucu tarafından verilen yetkiler arasında farklılık bulunup 

bulunmadığı, nihayette yapılan yeni yasal düzenlemenin lehinde ve aleyhinde olan 

görüĢlere gerekçeleri ile birlikte yer verilmeye gayret edilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızın dördüncü bölümünde ise, vergi denetimine iliĢkin bazı sayısal 

veriler gösterilmeye çalıĢılarak, vergi gelirlerinin milli gelirler karĢılaĢtırılmasına 

iliĢkin sonuçlara yer verilmiĢtir. Bu rakamsal verilerle milli ekonomi içinde vergi 

gelirlerinin sahip olduğu önem bir kere daha ifade edilmek istenilmiĢtir. 

Sonuç olarak, vergi denetiminin etkinliğinin nelere bağlı olduğu, bu etkinliğin 

ülkemizdeki mevcut konumu ve vergi denetiminin etkinliği açısından 10.07.2011 

tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığının 

Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile oluĢturulan Vergi Denetim 

Kurulunun sağlayabileceği faydalar ve neden olabileceği olumsuz durumlar 

özetlenmeye çalıĢılmıĢtır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

VERGĠNĠN TANIMI, VERGĠ HUKUKU, VERGĠNĠN TARAFLARI, 

VERGĠLENDĠRME SÜRECĠ 

1. VERGĠNĠN TANIMI 

Vergi, her zaman güncel bir konu olup, gerek bireyler gerek Ģirketler gerekse 

ekonomik veriler açısından önemli bir yere sahiptir. Ġstikrarlı ve güçlü bir ekonomi 

yanında demokrasi seviyesi açısından da verginin önemi büyüktür.
2
 

Vergiden söz edilebilmesi için her Ģeyden önce ekonomik bir faaliyetin olması 

gerekir. Ekonomik faaliyetin olmadığı yerde devlet gelir elde etmek için borçlanma 

yoluna gitmek durumundadır. Devlet, vergi gelirleri yerine borçlanmaya yöneldiğinde 

ayrıca faiz giderlerine katlanmaktadır.
3
 

Vergi, çeĢitli özelliklerinden dolayı devleti idare edenlerin en çok baĢvurduğu  

bir gelir kaynağı olup, güncelliğini her zaman korumaktadır. Vergi oranlarında 

yapılan küçük bir değiĢiklik hepimizi yakından ilgilendirmektedir. Toplumların 

ekonomik ve sosyal geliĢmesi ile beraber, kamu hizmetlerine olan talepler artmakta 

ve devlet faaliyetleri gün geçtikçe geniĢlemektedir.
4
 

Kamu harcamalarının yapılabilmesi için devletin çeĢitli gelir kaynaklarına 

ihtiyacı vardır. Bunlar; vergi, resim, harç, Ģerefiye, vergi benzeri gelirler  (parafiskal 

gelirler), mamelek gelirleri (patrimuan gelirler), para basma, para ve vergi cezaları, 

bağıĢ-yardımlar ve borçlanma olarak sayılabilir. KuĢkusuz bu kaynaklardan en 

önemlisi vergi gelirleridir. Devletin çağdaĢ toplumlarda yüklendiği çok çeĢitli 

                                                 

2 Mehmet ġimĢek, Ekonomik ve Sosyal Hayatta Verginin Yeri Vergi İdaresi, Vergide Adalet ve Reform, 2000‟li 

Yıllarda Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Vakfı, Ankara, 2009, s.36. 
3  Masum Türker, Ekonomik ve Sosyal Hayatta Verginin Yeri Vergi İdaresi, Vergide Adalet ve Reform, 2000‟li 

Yıllarda Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Vakfı, Ankara, 2009, s.17. 
4 Esfender Korkmaz, Vergi Yapısı ve Gelişimi, Ġ.Ü. Fakültesi Yayınları, No:2989/489, Gür-ay Matbaası, 

Ġstanbul,1982, s.25. 
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görevler, kamu gelirlerine özellikle de vergi gelirlerine baĢvurulmasını 

gerektirmektedir.
5
 

Verginin klasik tanımına bakacak olursak, vergi, devletin egemenlik gücüne 

dayanarak, kamu giderlerini karĢılamak amacıyla yapıldığı ve zor kullanımına dayalı 

karĢılıksız alım olarak tanımlanmaktadır. Feodal devlet düzeninin bir yansıması olarak 

da görülebilecek bu tanımda, klasik devlet anlayıĢında idare eden ile idare edilen 

arasındaki iliĢkinin somut bir örneği bulunabilir.
6
 

Vergiler; devletin veya devletten vergilendirme yetkisini almıĢ diğer kamu 

tüzel kiĢilerinin, gerçek ve tüzel kiĢilerden, hukuki zorunluluk altında, kanunda 

belirtilen kurallara göre ve herhangi bir karĢılık olmadan aldıkları ekonomik 

değerlerdir.
7
 

Vergi, devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kiĢilerinin 

kamusal faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karĢılamak ya da kamusal 

görevlerinin gereklerini yerine getirmek amacıyla ve kanunlarla belirtilen sınırlara 

uygun olarak, hukuki zorunluluk altında özel bir karĢılık vaadi olmaksızın geri 

vermemek üzere, gerçek ya da tüzel kiĢilerden aldıkları parasal tutarlarıdır.
8
 

Verginin parasal bir bedel olarak ödenmesi söz konusu iken, parasal 

ekonomiye geçilmeden önceki zamanlarda ayın biçiminde de vergi yükümlülüğünün 

yerine getirildiği görülmektedir.
9
 

Modern devlet yönetimlerinde vergi alma, devlet fonksiyonlarının yerine 

getirilebilmesi için hak ve yetki olmasının yanında bir görev olarak görülmektedir. 

Parlamentoların ekonomik alanda sahip oldukları en önemli yetkilerin baĢında 

                                                 

5 Özhan Uluatam, YaĢar Methibay, Vergi Hukuku, 3. Baskı, Ġmaj Yayıncılık, 1999, Ankara, s.40. 
6 Ġsmail TÜRK, Kamu Maliyesi, Turhan Kitapevi, 2. Baskı, 1996, Ankara, s.97. 
7 Mualla Öncel-Ahmet Kumrulu-Nami Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitapevi Yayınları, 10.Baskı, Ankara, 

Eylül 2002, s.145. 
8 Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi Teorisi, 9. Baskı, Beta Yayınları, Ġstanbul, 1996, s.216. 
9 Gülay Yılmaz, Akgül, “KayıtdıĢı Ekonomi; Ulusal ve Küresel Boyutları ve Dinamiklerinin Analizi,” 19. 

Türkiye Maliye Sempozyumu, 10-14 Mayıs, 2004 Antalya, s. 5. 
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vergilendirme gelmektedir.
10

 

Toplumsal bir düzen içinde yaĢamanın bir karĢılığı olan vergi, ödeyenler 

açısından bir külfet olmasının yanı sıra vergiyi tahsil eden devlet açısından da, kendi 

kendisine zarar vermesi muhtemel bir silah konumundadır. Vergi oranlarının 

yüksekliği devletle vatandaĢını karĢı karĢıya getirmektedir.
11

 

Günümüzde vergiyi, bütün kamu harcamalarını karĢılamak üzere devletin 

karĢılıksız olarak zorla aldığı mali değer olarak tanımlayabiliriz. Verginin yukarıda 

yer verilen tanımlarını değerlendirdiğimizde, verginin kiĢilerden alındığı , bu kiĢilerin 

gerçek kiĢiler olabileceği gibi tüzel kiĢiler (Ģirketler, vakıflar, dernekler, spor 

kulüpleri, kamu tüzel kiĢileri) olabileceği, verginin alınıĢ sebebinin, kamu 

harcamalarını karĢılamak olduğu, herhangi bir özel bir amaç için vergi 

alınamayacağı, verginin karĢılıksız olduğu, devletin sunduğu özel bir hizmetin bedeli 

olarak alınmayacağı, vergi ödemenin hukuken zorunlu olduğu, ödenmemesi halinde 

çeĢitli yaptırımların öngörüldüğü, günümüzde vergi parasal bir yükümlülük olduğu  

görülmektedir. 

Bir ülkede belli bir dönemde çeĢitli vergi kanunlarına istinaden uygulanan 

vergilerin bütünü, o ülkedeki “vergi sistemi” olarak tanımlanır .
12

 Vergi sistemi ile 

ülke kaynaklarının özel sektörden kamu sektörüne aktarılırken hangi ölçülerin esas 

alınacağı belirlenir. Uygun bir vergi politikası ile yatırımların teĢviki, harcamaların 

kısılması ve ülke ekonomisinin kalkındırılması amacıyla her ülke kendi vergi 

sistemlerini oluĢturmaktadır.
13

 

 

                                                 

10 Faik Yavuz,  Ekonomik ve Sosyal Hayatta Verginin Yeri Vergi İdaresi, Vergide Adalet ve Reform, 2000‟li 

Yıllarda Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Vakfı, Ankara, 2009, s.30. 
11 Nevzat Saygılıoğlu,  Ekonomik ve Sosyal Hayatta Verginin Yeri Vergi İdaresi, Vergide Adalet ve Reform, 

2000‟li Yıllarda Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Vakfı, Ankara, 2009, s.48. 
12 Öncel-Kumrulu-Çağan, a.g.e.,s.225. 
13  Esra Siverekli Demircan,  “Vergilendirmenin Ekonomik Büyüme  ve Kalkınmaya Etkisi”,  Erciyes Üniversitesi  

İktisadi  ve  İdari  Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 21, Temmuz-Aralık 2003, s.100. 
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Vergi sistemi, ülkelerdeki bazı lobilerin etkisiyle bir kısım sermaye 

gruplarının lehine veya aleyhine düzenlemelerin yapılmasına sebep olarak ülkedeki 

sermaye yapısının el değiĢtirmesine neden olabilmektedir.
14

 

Birçok yasal düzenlemeden teĢekkül eden vergi sisteminde istikrar ve hukuki 

güven çok önemlidir. Sık değiĢen vergi mevzuatı, istikrar ve güvene zarar verir. Bu 

nedenle vergi sisteminin, basit ve anlaĢılabilir olması sağlanmalıdır. Özellikle 

mükellef aleyhine olarak geriye yürümezlik ilkesine aykırı düzenlemeler 

yapılmamasına özen gösterilmelidir.
15

 

2. VERGĠ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

Vergi hukuku devlet ile diğer kiĢilerin vergisel anlamda iliĢkilerini konu 

edinmekte olup, bu iliĢkide taraflar eĢit değildir. Bu özelliği nedeni ile vergi hukuku, 

kamu hukuku dalı içinde yer almaktadır. Ülkemizde vergiye iliĢkin en üst norm olan 

1982 Anayasası‟nda vergi ödevi, siyasal haklar ve ödevler bölümünde 

düzenlenmiĢtir. Kanun koyucu bu belirleme ile vergi konusunu siyasi yani politik bir 

konu olarak öngörmüĢtür.
16

 

Vergi hukukunda, kamu yararı ile bireysel yararlar karĢılaĢtırıldığında, kamu 

idaresiyle özel kiĢi arasında üstlük-astlık iliĢkisi olduğu ve kamu yararının 

korunmasına daha çok özen gösterildiği görülmektedir. Vergi hukukunda kamu 

idaresi kamu gücüne dayanarak, hukuki iliĢkiyi yönetmek ve yönlendirmek yetkisine 

sahiptir.  

Mali hukuk ise kamu gelirlerinin ve kamu giderlerinin yapılmasına iliĢkin 

hukuk kurallarını içeren bir hukuk dalıdır. Bu anlamda mali hukukun kamu 

gelirlerine iliĢkin kısmı vergi hukuku kapsamındadır.  

                                                 

14 Türker, a.g.e. ,s. 20. 
15 Yavuz, a.g.e. ,s. 31. 
16 Öncel, Kumrulu ve Çağan, a.g.e., s. 2. 
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Vergi hukuku
17

 ise vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına iliĢkin 

maddi ve Ģekli hukuk kuralları bütünüdür.
18

 

Hukukta çeĢitli yorum yöntemleri ile kanunların gerçek ve tam anlamının 

ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu anlamda vergi hukukunda yorum yapan kiĢi 

ya da organlara göre, yasama yorumu, yönetsel yorum, idari yorum ve bilimsel yorum 

yöntemleri vardır. Yorum yöntemleri kullanılırken vergilerin kanuniliği ilkesi göz 

ardı edilmemelidir. Kanunda açıkça düzenlenmeyen hususlar yorum yöntemleri 

kullanılarak vergi konusu yapılamaz. Ayrıca Türk vergi hukukunda kıyas yasağı söz 

konusu olup, kıyas yoluyla vergilendirme yapılması mümkün değildir.
19

 

Hukukun kaynakları emredici ve bağlayıcı kaynak olmaları yönünden asli ve 

yardımcı kaynaklar olarak ifade edilebilir. Yeni norm koyan kaynakları asli 

diğerlerini ise yardımcı kaynak Ģeklinde ayrıma tabi tutmak mümkündür. Hukukun 

kaynakları deyimi ile hukuk kurallarını meydana getiren, geliĢtiren yol ve metotlar 

anlaĢılabilir. Kaynakların uyulması zorunlu olanlarına ve uyulmaması halinde 

yaptırımları öngörülmüĢ olanlarına (yasa, tüzük, yönetmelik gibi) bağlayıcı (asli) 

kaynak, hukuken bağlayıcı nitelikte olmayanlara ise yardımcı kaynak denir.
20

 

Pozitif hukukun kaynakları ile vergi hukukunun kaynakları bir birine 

benzemekle birlikte vergi hukukunun özelliğinden kaynaklanan bir takım 

farklılıklarda söz konusu olabilmektedir.
21

 Vergi hukukunun kaynakları olarak 

organlara göre bir ayrım yapılması, yasama, yürütme, yargı organlarından doğan 

                                                 

17 KiĢilerin gelir ve kazançları üzerinden ya da harcamaları üzerinden vergi alınması konusunu düzenleyen 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gibi özel Kanunlar ile 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu (VUK) ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun gibi 

vergilendirme usulüne iliĢkin yasalar vergi hukuku kavramı içinde mütalaa edilmektedir. 
18 Öncel, Kumrulu ve Çağan, a.g.e., s.3. 
19 Mustafa Ali Sarılı,  “Türk Vergi Hukukunda Yorum”, Vergi Dünyası, Ankara, Ekim 2011, S. 362, s. 85. 
20 Celal Çelik, “Vergi Hukukunun Yardımcı Kaynağı Olarak Ġdari Düzenlemeler” Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs 

2003, s. 51. 
21 Öncel, Kumrulu ve Çağan, a.g.e., s.3. 
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kaynaklar ve diğer kaynaklar Ģeklinde bir sınıflandırmada mümkündür.
22

 

Vergi hukukunun kaynaklarını, yasama organından doğan kaynaklar (anayasa, 

kanun, uluslararası anlaĢmalar), yürütme organından doğan kaynaklar (kanun 

hükmünde kararname, bakanlar kurulu kararları, tüzük, yönetmelik, düzenleyici genel 

tebliğler), yargı organından doğan kaynaklar (anayasa mahkemesi kararları, içtihadı 

birleĢtirme kararları, yargı kararları), bilimsel kaynaklar (bilimsel eserler) olarak 

sınıflandırılabilir.
23

 

Bilindiği gibi doğrudan demokrasinin geliĢtiği ülkelerde, vatandaĢlar yasa 

teklifinde bulunma ve referandum yollarını yaygın Ģekilde kullanmaktadır. Ülkemizin 

aksine, Amerika BirleĢik Devletleri gibi bazı ülkelerde, yasa teklifi ve referandum 

yolları ile vergi yükünün bazı sosyal grupların lehine ve aleyhine olmak üzere 

değiĢtirdikleri görülmektedir. Bu Ģekilde servetin el değiĢtirmesi konusunda özel 

çıkar gruplarının önemli etkileri vardır.
24

 

2.1. Yasama Organından Doğan Kaynaklar 

Vergi hukukunun yasama organından doğan kaynakları anayasa, uluslararası 

vergi anlaĢmaları ve kanunlardır. Günümüzde pozitif hukuk açısından anayasa 

hükümleri, temel norm niteliğindedir. Anayasamızın hukuk devleti, sosyal devlet, 

kanunların anayasaya uygunluğu gibi genel ilkelerinin yanı sıra, vergilerin yasallığı 

ilkesini öngören 73'üncü maddesinin 3'üncü fıkrası hükmü vergi hukukunun birincil 

ilkesi olarak değerlendirilmektedir.
25

 

Anayasamızın “temel haklar ve ödevler” baĢlıklı ikinci kısmının “siyasi haklar 

ve ödevler” alt baĢlığını taĢıyan dördüncü bölümünde, yer alan 73. maddede “vergi 

ödevi” düzenlenmiĢtir. Bu maddede,  

                                                 

22 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, 7. Baskı, YaklaĢım Yayınları, Ankara, Ekim 2003, s.39. 
23 ġafak Çomaklı, Ahmet Ak, Zülküf Ayrangöl, “Vergi Hukuku” 2. Baskı, SavaĢ Yayınevi, Eylül 2014, s.44. 
24 Niyazi Özperhiz, “Maliye Politikası Üzerinde Doğrudan Demokrasi Etkisi” Vergi Dünyası Dergisi, S. 356, 

Ankara, Nisan 2011, s.51. 
25 Öncel-Kumrulu - Çağan, a.g.e., s.3. 
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“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.”
26

 hükmü yer 

almaktadır. 

Vergi resim harç ve benzeri yükümlülüklerin ancak kanunlar konulabilmesi, 

değiĢtirilebilmesi ve kaldırılabilmesi vergi hukukunda kanunilik ilkesi ile ifade edilir. 

Bu ilkeden, özel sözleĢmeler kural olamayacağı, vergide kıyas yasağının 

bulunduğunu, hâkimin hukuk oluĢturma ve boĢluk doldurma yetkisinin 

bulunmadığını, tahsil edilecek vergilerin ilgili yıl bütçe kanunlarında yer alması 

gerektiğini anlamak mümkündür.
27

 

Vergi hukukunda idari yargıda bulunmayan genel bir idari usul yasasının 

aksine Vergi Usul Kanunu
28

 ve Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki 

Kanun
29

 olmak üzere iki önemli usul kanunu bulunmaktadır. Bu kanunlarda vergi 

idaresinin iĢlemlerinde uyması gereken birçok Ģekli kural mevcut olup, bu kurallara 

uyulmak suretiyle hukuka uygun bir idare anlayıĢının yerleĢmesi sağlanabilir. Vergi 

idaresi tarafından yapılan vergilendirme ve vergi denetimi iĢlemleri idari iĢlemlerin 

tüm özelliklerini taĢıdığı için vergi yasaları yanında idare hukukunun ve idari usulün 

etkisi altındadır.
30

 

Ġdare hukukunun amacı, yürütme organının iĢlemlerinin hukuk devleti 

ilkelerine uygun olup olmadığını incelemektir. Bu ise idarenin faaliyetlerinin, 

                                                 

26 09.11.1982 tarih ve 17863 mükerrer sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 07.11.1982 tarih ve 2709 sayılı 1982 

Anayasası. 
27 ġafak Ertan Çomaklı, Cengizhan Doğruyol, “Vergi Hukuku” SavaĢ Yayınları, Ankara, 2008, s.41. 
28 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu.  
29 28.07.1953 gün ve 8469 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 21.07.1953 gün ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun.  
30 Tahir Erdem, “6009 sayılı Kanunla Yapılan DeğiĢiklikler Sonrasında Vergi Ġncelemesi”, YaklaĢım Yayıncılık, 

Ankara, 2011, s.29. 
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kanunlara uygun olarak birtakım idari usul kurallarına tabi olmasını gerektirir. 

Vergilendirme iĢlemleri için de bu kurallar geçerlidir.
31

 

Vergi hukukunda, vergilendirme iĢlemleri yanında vergi düzenlemelerine 

aykırı fiillerin cezalandırmasını öngören ceza normları da yer almaktadır. Bu 

bağlamda, vergiye iliĢkin ceza niteliğindeki düzenlemeler Kabahatler Kanunu
32

 ve 

Türk Ceza Kanunu
33

 ile yakından iliĢkilidir.
34

 

Vergi, gerçek ve tüzel kiĢilerin mali varlıklarından alındığı için ekonomik 

dengeler üzerinde ciddi etkileri vardır. Bu nedenle vergi kanunlarının hazırlanması 

sırasında yasa koyucuya yardımcı olmak üzere hem hukuk bilgisi hem ekonomi 

bilgisi yeterli olan maliye bürokratlarına ihtiyaç vardır. Böylece yasal düzenlemeler 

yapıldıktan sonra uygulama aĢamasında ortaya çıkabilecek bütün durumların 

öngörülmesi sağlanmıĢ olur.
35

  

2.2. Yürütme Organından Doğan Kaynaklar 

Vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynakları kanun hükmünde 

kararnameler, Bakanlar Kurulu kararları, tüzükler, yönetmelikler ve genel tebliğler 

yer almaktadır. Anayasamızın 73. maddesinde, belirtilen sınırlar içinde bazı 

değiĢikliklerin yapılabilmesi konusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetki 

çerçevesinde bir takım düzenlemeler yürütme organı tarafından yapılmaktadır. 

Örneğin katma değer vergisinde genel oran olarak %18 oranı kullanılmakta iken bazı 

teslim ve hizmetlere iliĢkin olarak Bakanlar Kurulu tarafından yeni vergi oranları 

belirlenebilmektedir.
36

 

Kural olarak, kanun hükmünde kararnamelerle, Anayasamızın siyasi hak ve 

                                                 

31 Bahtiyar Akyılmaz, İdari İşlemin Yapılış Usulü, Ankara,  Yetkin Yayınları, 2000, s.68. 
32 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu.  
33 12.10.2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.  
34 Erdem, a.g.e., s.35. 
35 Veysi Seviğ, Ekonomik ve Sosyal Hayatta Verginin Yeri Vergi İdaresi, Vergide Adalet ve Reform, 2000‟li 

Yıllarda Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Vakfı, Ankara, 2009, s.94. 
36 Öncel, Kumurulu, Çağan, a.g.e.,s.4. 
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ödevler bölümünde yer alan vergi ödevine iliĢkin düzenleme yapılması mümkün 

değildir. Ancak, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaĢ hallerinde vergi ile 

ilgili düzenlemelerin KHK ile yapılması mümkündür.
37

 

Yürütme organından doğan kaynaklar arasında genel tebliğlerin büyük önemi 

vardır. Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) birçok uygulamaya genel 

tebliğlerle yön vermektedir. Maliye Bakanlığı‟na düzenleme yapma yetkisi veren açık 

bir yasa hükmüne dayanılarak çıkartılan genel tebliğler asli kaynaklar arasında 

değerlendirilmesi gerekir. Bazı genel tebliğler ise uygulamada ortaya çıkan sorunları 

çözmek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla yapılmakta olup, bu tür tebliğler asli 

kaynak niteliğinde değerlendirilemez.
38

 

Vergi hukukunda, idari düzenleme olarak, genel tebliğ, mukteza (özelge), 

sirküler, iç genelge, genel yazı, tüzük, yönetmelik, genelge, bakan onayı vb. 

sayılabilir. Muktezalar (özelge), vergi uygulamaları bakımından mükelleflerin 

tereddütlü gördüğü hususların sorulması üzerine yetkili vergi idaresi tarafından 

verilen görüĢlerdir. Muktezalar mükellef açısından bağlayıcı nitelik taĢımazken, idare 

yanlıĢ verilen mukteza nedeniyle mükellefe ceza kesemez.
39

 

Sirküler ise, mükellefler tarafından sıkça sorulan sorulara karĢı Maliye 

Bakanlığı‟nca toplu verilen görüĢ olarak tanımlanabilir. Ġlk olarak, 2003 yılında vergi 

hukukumuza sirküler kavramı girmiĢtir. Sirkülerler esas itibarıyla idarenin görüĢü 

niteliğinde olduğu için mükellef ve idare açsından bağlayıcılığı yoktur.
40

 

2.3. Yargı Organından Doğan Kaynaklar 

Yargı organından doğan kaynaklar, baĢta anayasa mahkemesi kararları, 

DanıĢtay Ġçtihadı BirleĢtirme Kurulu kararları ve diğer yargı kararlarıdır.
41

 Temyiz ya 

                                                 

37 Çomaklı, Ak, Ayrangöl, a.g.e., s,49. 
38 Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007, s.101. 
39 A.Murat Yıldız, “Özelge (Mukteza) Kavramı ve Değerlendirmesi” Vergi Sorunları, S: 133, Aralık 1998, s.42. 
40 Çomaklı, Ak, Ayrangöl, a.g.e., s.60. 
41 Nurettin Bilici, a.g.e., s.37.
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da itiraz üzerine bozulup aksi yönde karar verilene vergi mahkemesi kararlarının 

idare tarafından uygulanması gerekmektedir. Yüksek Mahkemeler tarafından verilen 

içtihadı birleĢtirme kararları ise değiĢiklik alt yargı organlarını bağlayıcı nitelikleri 

gereği, vergi hukukunda da aslî kaynak niteliğini taĢımaktadır.42 

Vergi mahkemeleri tarafından bir davada verilen karar, sadece o davanın 

davacısı hakkında hüküm doğrucu nitelikte olmasına rağmen, çağdaĢ, hukuka saygılı 

bir vergi idaresinden beklenen, aynı konularda istikrar haline gelmiĢ yargı 

kararlarının idare tarafından tüm mükellefler açısından uygulanmasıdır.
43

 

Vergi konusu teknik bir konu olup, vergi yargılamasında görev yapanların, 

vergi hukuku yanında maliye, muhasebe gibi teknik bilgilerle donatılmıĢ olması 

gerekir. Bu Ģekilde vergi yargılaması, vergi hukuku geliĢiminde daha etkili olacaktır. 

2.4. Diğer Kaynaklar 

Vergi hukukunun diğer kaynakları olarak doktrin (bilimsel öğreti), örf ve adet 

gibi bazı kaynaklar yer almaktadır. Doktrin (bilimsel öğreti), konuyla ilgili alanında 

uzman bilim adamlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmaların gerek vergi idaresinin gerekse 

vatandaĢların yararlanmasına sunulabileceği gibi yasa koyucu da bu çalıĢmalardan 

yararlanabilmektedir. VUK, ticari teamüllere uygun olmayan durumun iddia 

olunması halinde ispat yükünü bunu iddia edene yükleyerek bu teamüllerden 

yararlanmaya örnek göstermiĢ olduğu kabul edilebilir.
44

 

Doktrin (bilimsel öğreti), vergi uygulayıcılarına hukuksal durumun 

kavranması ve bilgi birikimi açısından büyük öneme sahiptir. Vergi hukukunun 

geliĢmesinde ve vergisel sorunların tartıĢılmasında doktrine ihtiyaç duyulmaktadır.
45

 

 

                                                 

42 Öncel-Kumrulu-Çağan, a.g.e.,s.4. 
43 Kızılot vd., a.g.e., s.48. 
44 Bilici, a.g.e., s,39. 
45 Çomaklı, Ak, Ayrangöl, a.g.e., s.61. 
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Örf ve adetlerin uygulanabilmesi için kanunla açıkça atıfta bulunulması 

gerekir. Vergi hukukumuzda örf ve adet uygulanması örneğine pek rastlanmaz. Bu 

konuda, örf ve adete göre verilmesi gereken mutat hediyelerin veraset ve intikal 

vergisinden istisna edilmesi örneğini verebiliriz.
46

 

Vergi hukukunun diğer kaynakları olarak saymıĢ olduklarımız, asli kaynak 

niteliğinde olmadığı için bağlayıcı nitelikte değildir. Bu kaynaklar, vergi hukuku 

açısından yol gösterici ve yardımcı niteliktedir. 

3. VERGĠNĠN TARAFLARI 

Vergi kamu giderlerini karĢılamak üzere herkesin mali gücüne göre vermekle 

yükümlü olduğu ekonomik değerler olarak görüldüğünde, bu iliĢkinin bir tarafında 

vergi alacaklısı olan devlet, diğer tarafında vergi borçlusu olan vergi mükellefleri 

bulunmaktadır. Borçlu taraf, gerçek ya da tüzel kiĢiler olabilmektedir. Ülkemizde, 

verginin bir tarafı olan vergi idaresinin örgütlenmesinde denetim iĢlevi yerine, 

verginin tahakkuku ile tahsilatı iĢlevine öncelik verilmiĢtir.
47

 

3.1. Vergi Ġdaresi 

Ġdare kavramı, maddi ve organik olmak üzere iki anlamda kullanılmaktadır. 

Maddi anlamda idare, idare etme, yönetme, yürütme faaliyetlerini kapsar. Organik 

anlamda idare ise idari teĢkilat, örgüt, yapı anlamlarına geldiği söylenebilir.
48

 Ġdari 

teĢkilatın her iki anlamda da temel amacının, toplumun bir bütün olarak ortak 

çıkarlarını en iyi Ģekilde sağlamak amacıyla optimum düzeyde faaliyette bulunması 

olduğu söylenebilir.
49

 

 

                                                 

46 Çomaklı, Ak, Ayrangöl, a.g.e., s.62. 
47 H. Nezih ġeker, Hukuksal Yapısıyla  Vergi İncelemesi, Beta Yayınları, Ġstanbul, 1994, s.83. 
48 Metin Günday, Ġdare Hukuku, Ġmaj Yayınevi, 3. Baskı, Ankara, 2002, s. 3. 
49 Bahtiyar Akyılmaz, Ġdare Hukuku, Seyram Yayınları, Konya, 2004, s. 105. 
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Devletin temel organları yasama, yürütme ve yargı olarak sayılmaktadır. Ġdare 

yürütme organı içinde yer alan bir örgüt olup, vergi idaresi de Maliye Bakanlığı‟na 

bağlı olarak faaliyette bulunmaktadır. Anayasanın 8. maddesinde yürütme yetkisi ve 

görevi CumhurbaĢkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından kanunlara uygun Ģekilde yerine 

getirileceği hüküm altına alınmıĢtır. Burada, CumhurbaĢkanı ve Bakanlar Kurulunu 

dar anlamda yürütmeyi oluĢturduğu, genel idarenin ise geniĢ anlamda idarenin içinde 

yer aldığı görüĢü savunulmaktadır.
50

 

Kamu idaresi kavramı içinde ele alınan mali idare, kamu gelirlerinin 

toplanması, kamu giderlerinin yönetilmesi ve bunlarla ilgili gerekli idari 

düzenlemeleri yapmakla görevlidir. Mali idarenin alt kolu olan vergi idaresi aynı 

zamanda “gelir idaresi” kavramıyla da ifade edilmektedir. Gelir idaresi, özetle ifade 

edilecek olursa vergilerin toplanması, yönetilmesi, vergiye iliĢkin politikaların 

uygulanmasını sağlamakla görevli ve yetkilidir.
51

 

Vergi idaresi ya da gelir idaresi kavramı kullanılırken fonksiyonel anlamda ve 

organik anlamda vergi idaresi veya gelir idaresi ifade edilmektedir. Vergi idaresini 

teĢkilat anlamında kullandığımızda, devletin vergiye iliĢkin hak ve yükümlülüklerini 

yerine getiren organdan bahsedilmektedir.
52

 Fonksiyonel anlamda vergi idaresinden 

anlaĢılan ise mükellefi tespit eden, vergiyi tarh eden, kamu alacaklarını tahsil eden 

idaredir.
53

 

Tüm idarelerde olduğu gibi örgütlenme sorunu vergi denetimi için de büyük 

bir önem taĢımaktadır. Maliye Bakanlığı‟nın fonksiyonlarının artması ve 

yaygınlaĢması zamanla denetim birimlerinin sayısında artıĢa sebep olmuĢtur. Bu 

durum ise, bir yandan mükerrer denetime ve kaynak israfına, diğer yandan da 

                                                 

50 Akyılmaz, a.g.e., s.41. 

 51 Abdurahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 9. Baskı, Ankara 2005, s.490.  
52 Sadık KırbaĢ, Vergi Hukuku, Siyasal Kitapevi, 12. Baskı, Ankara, 2003, s. 157. 

 53 Ġlhan Özer, “Vergilendirme İlkeleri ve Türk Vergi Sistemi” Türkiye ve Ortadoğu Amme  Ġdaresi Enstitüsü 

Yayınları No: 163, Doğan Basımevi, Ankara 1997, s.54. 
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denetim kargaĢasına ve denetim birimleri arasında koordinasyonsuzluğa yol 

açmıĢtır.
54

 

Türk Vergi Ġdaresi, Maliye Bakanlığına bağlı olarak merkez ve taĢra 

teĢkilatları ile bağlı kuruluĢlar Ģeklinde örgütlenmiĢtir. Merkez teĢkilatında en üst 

amir Maliye Bakanıdır. MüsteĢar ve müsteĢar yardımcıları Bakanın emrinde olup, 

ona görevlerini yerine getirmekte yardımcı olmaktadırlar. Türk vergi idaresinin en 

üst makamı ve merkezi olan Maliye Bakanlığı 14.12.1983 tarih 178 Sayılı Maliye 

Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle 

düzenlenmiĢtir. Maliye Bakanlığı merkez teĢkilatı, ana hizmet birimleri, danıĢma ve 

denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluĢmaktadır.
55

 

Maliye Bakanlığı taĢra teĢkilatı ise; 5345 Sayılı “Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının 

TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”
56

 yürürlüğe girene kadar; defterdarlıklar, 

vergi daireleri ve gelir müdürlüklerinden oluĢmaktaydı. Maliye Bakanlığı merkez 

teĢkilatı içinde, ana hizmet birimlerinden olan “Gelirler Genel Müdürlüğü” 5345 

sayılı Kanunun 35.maddesiyle kaldırılmıĢ, yerine “Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı” adıyla 

yeni ve ayrı bir teĢkilat kurulmuĢtur. Bu yeni düzenleme ile Gelir Ġdaresi, Maliye 

Bakanlığının merkez ve taĢra teĢkilatına bağlı bir birim olmaktan çıkartılarak, 

Bakanlığa bağlı ayrı bir birim olarak yeniden örgütlenmektedir. Böylece 5345 sayılı 

Kanundan sonra Maliye Bakanlığının taĢra teĢkilatında yalnızca defterdarlıklar ve 

defterdarlıklara bağlı mal müdürlükleri kalmıĢtır.
57

 

Türkiye 5345 sayılı yasa ile vergide Fransız sistemini bırakıp, Anglo-sakson 

modeline geçiĢ yapmıĢ, Gelirler Genel Müdürlüğü özerk bir yapıya sahip Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığı'na dönüĢtürülmüĢtür. 5345 sayılı yasayla “ gelir idaresi” Maliye 

                                                 

54 Feyyaz Yazar, “Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Vergi Özel Ġhtisas Komisyonu Raporu”, Devlet 

Planlama Teşkilatı, Ankara, 2001, s.40. 
55 Nihal Saban, Vergi Hukuku (Genel Kısım), 1.Basım, Der Yayınları, Ġstanbul 2002, s.110. 
56 16.05.2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5345 Sayılı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının TeĢkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun. 
57 Erdoğan Öner, “5345 sayılı Kanunla Gelir Ġdaresinde Öngörülen Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi -1” 

Yaklaşım Dergisi,  Ankara, S: 152, Ağustos 2005, s.36. 
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Bakanlığı‟nın merkez ve taĢra teĢkilatından çıkarılarak, bakanlığa bağlı ayrı bir 

birim olarak yeniden örgütlenmektedir. Bu yapılanma ile, VUK kapsamına giren 

vergi, resim, harç ve benzeri kamu gelirlerinin yönetimi, toplanması ve denetimde 

artık özerk bir kurumun söz sahibi olduğunu göstermektedir. Ancak bu özerklik, 

Anglo-Sakson tipi tam bir özerklik olmayıp, eski Gelirler Genel Müdürlüğü‟nün 

isim değiĢtirmiĢ, biraz daha net olarak görevleri belirlenmiĢ ve yetkileri 

geniĢletilmiĢ yarı özerk (otonom) bir yapıdır.
58

 

3.1.1.  Maliye Bakanlığı 

Ülkemizde vergi alanında en üst kamu otoritesi olarak Maliye Bakanlığı‟nı 

görmekteyiz. Vergilendirmeye iliĢkin olarak kanunlarla Maliye Bakanlığına bir takım 

yetkiler verilmiĢ olup, Bakanlar Kurulu‟ndan sonra vergilendirme konusunda en 

önemli yetki, yasalarla öngörülen sınırlar içinde kalmak Ģartıyla Maliye Bakanlığına 

verilmiĢtir. Maliye Bakanlığı yetkilerini kullanırken, genel tebliğler, sirkülerler ve 

diğer düzenleyici nitelikte idari iĢlemler ile gerek kendi teĢkilatına gerekse vergi 

mükelleflerine yönelik bir takım düzenlemeler yapmaktadır. Maliye Bakanlığı, 

özellikle vergi dairelerinden oluĢan taĢra teĢkilatı ile birlikte dar anlamda vergi 

idaresini oluĢtururken bu organlar Bakanlar Kurulu ile birlikte geniĢ anlamda vergi 

idaresini yani “gelir idaresini” oluĢturmaktadır.
59

  

Ġyi bir vergi idaresinden, ekonomik ve sosyal hayata olabildiğince az 

müdahale etmesi, eĢitlik ve adalet ilkelerini göz önünde bulundurması, mükellef 

uyumunu önceliğine alması beklenir. Bu ilkeleri gerçekleĢtirecek bir vergi idaresi için 

ise etkin bir vergi idaresi ile birlikte ülkedeki vergi sisteminin de dengeli ve uyumlu 

olması zorunludur.
60

 

                                                 

58 Selahattin Tuncer, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Yaklaşım Dergisi,  Ankara, Ağustos 2005, S: 152, s.15. 
59 Ümit Süleyman Üstün, Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi), Konya, 2006, s.8. 
60 Bülent TaĢ, Ekonomik ve Sosyal Hayatta Verginin Yeri Vergi Ġdaresi, Vergide Adalet ve Reform, 2000‟li 

Yıllarda Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Vakfı, Ankara, 2009, s.108. 
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Maliye Bakanlığının merkez teĢkilatında en üst amir olarak siyasi nitelikte 

olan Maliye Bakanı bulunmaktadır. Devlet memuru özelliğini taĢıyan müsteĢar ve 

müsteĢar yardımcıları ise bakanın emrinde olup, bakanın görevlerini yerine 

getirmekte yardımcı olmak durumundadırlar.
61

 

3.1.1.1. Maliye Bakanlığının Görevleri 

 Maliye Bakanlığı vergi idaresinin en üst birimidir. Maliye Bakanlığının vergi 

alanındaki en önemli görevinin vergi/maliye politikasının belirlenmesi ve 

uygulanması olduğu söylenebilir. Bu iĢlev, bakanlık ve birimleri tarafından 

yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı, devletin gelir ve gider politikalarının 

belirlenmesinde, en önemli yere sahiptir. Bakanlığın kuruluĢ kanununda, bu 

görevlerin yerine getirilebilmesi için birçok yetki ve sorumluluk, ayrıntılı olarak 

düzenlenmiĢtir. Bir devletin idari örgütlenmesinde, o devletin idari yapılanma 

geleneklerinin, ülkedeki mevcut Ģartların belirleyici olduğunu göz önüne alırsak, 

ülkemizde genel idari örgütlenme, geleneksel yapıya dayanmakta ve “idari 

merkeziyetçilik” ilkesi örgütlenmenin temelini oluĢturmaktadır. Maliye 

Bakanlığı‟nda, özellikle vergi denetimi konusunda, yetkilerin merkezi idarede 

bulundurulmasına özen gösterildiği ifade edilebilir.
62

 

Türk vergi idaresinin en üst makamı ve merkezi olan Maliye Bakanlığı, 

13.12.1983 tarih 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiĢtir. 178 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 2. maddesinde, Maliye Bakanlığının görevleri sayılmıĢtır.
63

 

Maliye Bakanlığının görevleri; maliye politikasının hazırlanması ve 

uygulaması, bütçenin hazırlanması ve uygulanması, kamu hesaplarının tutulması, 

                                                 

61Adnan ÇavuĢ, Vergi İdaresinin Yükümlüyü Denetim Yolları,  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

(YayımlanmamıĢ Doktora Tezi), Ġstanbul, 2006, s.104. 
62 ÇavuĢ, a.g.e., s.101. 
63 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 13.12.1983 tarih ve 178 sayılı KHK. 
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muhakemat hizmetleri, kamu mallarının yönetilmesi, teftiĢ ve inceleme yapılması 

gibi sayılabilir.
64

 

Maliye Bakanlığı yasa koyucunun kendisine verdiği bu görevlerin 

uygulamasını izlemek, değerlendirmek ve denetlemek amacıyla merkez ve taĢra 

teĢkilatında yer alan birimlerinden yararlanmaktadır. Maliye Bakanlığı, görevleri ile 

ilgili konularda kanun tasarılarının hazırlanmasında görev yapmaktadır. Bu sayede , 

hükümetlerin belirlemiĢ olduğu maliye politikasına uygun olarak sık sık kanunlarda 

değiĢiklik yapılması, yeni oluĢan ekonomik ve konjonktürel Ģartlara uygun 

politikaların hayata geçirilmesi, ayrıca oluĢturulan bu politikaların ne düzeyde 

uygulanıp uygulanamadığını da denetlemekle görevlidir.
65

 

Maliye Bakanlığı gibi çok önemli bir bakanlığın temel kuruluĢuna iliĢkin 

hususların KHK ile düzenlenmiĢ olması, ve bu KHK‟nin bir çok hükmünün Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmiĢ olması, KHK‟lerin belirli ve ivedi konularda 

çıkarılabileceği hukuksal gerçekliği karĢısında bir takım soru iĢaretlerine sebep 

olmakta ve bu durumun Anayasaya aykırı olduğu tartıĢması devam etmektedir.
66

 

3.1.1.2. Maliye Bakanlığı’nın Ana Hizmet Birimleri 

Maliye Bakanlığı‟nın, kanunla kendisine verilen görevlerini yapabilmek için 

alanlarında uzmanlaĢmıĢ, belirli nitelikteki konularda görev yapan, büyük oranda 

“genel müdürlük” olarak örgütlenmiĢ ana hizmet birimleri ile idari faaliyetlerini 

yerine getirmeye çalıĢtığı görülmektedir.
67

 

178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. maddesine göre,  

 

                                                 

64 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 13.12.1983 tarih ve 178 sayılı KHK, mad. 2. 
65 ġükrü Kızılot - Doğan ġenyüz - Metin TaĢ ve Recai Dönmez, Vergi Hukuku,  2.Baskı, YaklaĢım Yayıncılık, 

Ankara, Mart 2007, s.115. 
66 Nihal Saban, a.g.e., s.112. 
67 ÇavuĢ, a.g.t., s.104. 
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Maliye Bakanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır: Başhukuk Müşavirliği ve 

Muhakemat Genel Müdürlüğü,  Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat 

Genel Müdürlüğü, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü,  Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Avrupa Topluluğu ve Dış 

İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
68

 

 

Bu çalıĢmada vergi konusunda görevleri olan Gelir Politikaları Genel 

Müdürlüğü ile Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı incelenecek olup, diğer 

birimler hakkında bir değerlendirme yapılmayacaktır. 

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü 

Bu çalıĢmada, Türkiye‟de Vergi Denetimi” kavramı üzerinde durulmaya 

çalıĢıldığından, sadece Maliye Bakanlığı‟nın 178 sayılı KHK‟nin 8. maddesinde 

sayılan ana hizmet birimlerinden “vergi” ile doğrudan ilgili olan Gelir Politikaları 

Genel Müdürlüğü üzerinde durulmuĢtur. 5345 sayılı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının 

TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Maliye Bakanlığının ana hizmet birimi 

olan Gelirler Genel Müdürlüğü kaldırılmıĢtır. Bu esnada uygulama ile politikanın 

birbirinden ayrılmasına karar verilmiĢ ve politika ilgili tasarrufları yapmak üzere bu 

genel müdürlük kurulmuĢtur. 

178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesine göre,  Gelir 

Politikaları Genel Müdürlüğü‟nün görevleri; devlet gelirleri politikasının plan, 

program, genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde oluĢturulmasına iliĢkin 

çalıĢmalar yapmak; devlet gelirlerine iliĢkin kanun ve kararname taslaklarının 

hazırlanmasıyla ilgili çalıĢmaları gerekli koordinasyonu sağlayarak yürütmek; devlet 

gelirlerine etkisi olan kanun tasarı ve tekliflerini devlet gelirleri politikası açısından 

inceleyerek görüĢ bildirmek; uluslararası vergi iliĢkileri ile ikili ve çok taraflı 

anlaĢmalara iliĢkin çalıĢmaları gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yürütmek; 

Avrupa Birliği, uluslararası kuruluĢlar ve diğer devletlerle görev alanına giren 

                                                 

68 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 13.12.1983 tarih ve 178 sayılı KHK, mad. 8. 
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konularda iĢbirliği yapmak; mahalli idare vergilerinin genel vergi sistemi ile 

uyumunu sağlayacak çalıĢmaları yapmak; gelir bütçesini hazırlamak; vergi yükü, 

gelir dağılımı ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapmak ; 

Ekonomik ve mali geliĢmeleri izlemek, değerlendirmek ve bu konularda araĢtırmalar 

yapmak; devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak ve değerlendirmek; 

Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak olarak sayılmaktadır.
69

 

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü‟nün 178 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 12. maddesinde düzenlenen görevleri incelendiğinde, bu görevlerin 

uygulamadan ziyade vergi politikasını belirlemeye yönelik olduğu ve bu politikanın 

tezahürü sayılabilecek kanunların hazırlanması amacına yönelik olarak yasa 

koyucuya yardımcı olmak, bu hususlarda gerekli koordinasyonu sağlamak, merkezi 

idare ve yerel idarelerin vergi yönünden uyumlaĢtırılmasına katkıda bulunmak, vergi 

alanında sektörel analiz yapmak ve devletin gelirleri ile ilgili istatistiksel analiz 

yapmak olduğunu söylenebilir. 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 

Malî Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının 

Önlenmesi Hakkında Kanunun
70

 19 uncu maddesinde sayılan görevler ile çeĢitli 

kanunlarla kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir (178 sayılı KHK mad.14).  

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 

terörün finansmanının önlenmesi amacıyla bilgi toplamak, bankacılık alanında 

Ģüpheli iĢlem bildirimlerini incelemek MASAK‟ın görevleri arasına girmiĢtir. 

MASAK suçtan elde edilen gelirleri aklanmasıyla mücadele etmekte, Ģeffaf bir 

ekonomik yapı oluĢmasına çalıĢmaktadır. Bu amaçla her türlü teknolojik imkânlardan 

yararlanmaktadır.
71

 

                                                 

69 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 13.12.1983 tarih ve 178 sayılı KHK, mad. 12. 
70 18.10.206 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Malî Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı, Suç 

Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun.  
71 Malî Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı internet sayfası. http://www.masak.gov.tr/tr/content/sunus/37 

(02.10.2015). 

http://www.masak.gov.tr/tr/content/sunus/37


 

 

 24 

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19. 

maddesinde MASAK‟ın görevleri Ģu Ģekilde sayılmıĢtır: 

(1) Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı doğrudan Maliye Bakanına bağlı olup 

görev ve yetkileri şunlardır: a) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla 

politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek, bu amaçla kurum ve 

kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, görüş ve 

bilgi alışverişinde bulunmak. b) Belirlenen politikalar çerçevesinde kanun, tüzük ve 

yönetmelik taslakları hazırlamak, bu Kanun ile buna ilişkin Bakanlar Kurulu 

kararlarının uygulanması konusunda düzenlemeler yapmak. c) Suç gelirlerinin 

aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya 

çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak. ç) Suç gelirlerinin 

aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve 

uygulamayı izlemek. d) Kamuoyu duyarlılığını ve desteğini artırmaya yönelik 

çalışmalar yapmak. e) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının 

önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz 

etmek ve değerlendirmek. f) Değerlendirme sürecinde gerek duyulduğunda kolluk ve 

diğer birimlerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde 

bulunmak. g) Bu Kanun kapsamına giren işlemler ile ilgili olarak, araştırma ve 

inceleme yapmak veya yaptırmak. ğ) Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda 

aklama suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespiti halinde, Ceza 

Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet 

başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak. h) Cumhuriyet savcıları tarafından intikal 

ettirilen konuları incelemek ve aklama suçunun tespitine ilişkin talepleri yerine 

getirmek. ı) Aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi 

şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal 

ettirmek. i) Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapılmasını 

sağlamak. j) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği 

olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemek. k) Bilgi ve ihtisasına 

ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 

Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilmelerini talep etmek. l) Görev 

alanına giren konularda uluslararası ilişkileri yürütmek, görüş ve bilgi alışverişinde 

bulunmak. m) Yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla bilgi ve belge değişiminde 

bulunmak, bu amaçla uluslararası antlaşma niteliğinde olmayan mutabakat 

muhtırası imzalamak. (2) Başkanlıkça birinci fıkranın (f) bendine göre kendisinden 

talepte bulunulan birim, bu talebin gereğini ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. 

(3) Başkanlık, aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi görevlerini denetim 

elemanları vasıtasıyla yerine getirir. Görevlendirilecek denetim elemanları Başkanın 

talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın 

onayı ile belirlenir. (4) Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilecek denetim 

elemanları görevlendirme konusuna giren hususlarda bilgi ve belge istemeye, 

araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her 

türlü evrakın tetkikine yetkilidir. 
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MASAK, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadele ederken 

bir taraftan da, vergi kayıp ve kaçaklarıyla mücadele ederek aynı zamanda bir tür 

vergi denetimi görevini de ifa etmektedir.
72

 

MASAK, asıl itibarıyla bir mali istihbarat birimi olarak görev yapmaktadır. 

Bunun yanında kara para aklama suçu ve terörün finansmanı suçuyla mücadele 

ederken bastırıcı ve önleyici tedbirler almaktadır. Bu anlamda, vergi kayıp ve 

kaçaklarıyla mücadelede MASAK dolaylı olarak katkı sunmaktadır. Bu itibarla, Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığı ile MASAK arasındaki iĢbirliği çok önemlidir.
73

 

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

10.07.2011 tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanan 646 sayılı Vergi Denetim 

Kurulu BaĢkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 178 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20. maddesinde  değiĢiklik yapılarak ilk defa 

vergi denetim birimleri tek çatı altında toplanarak “Vergi Denetim Kurulu” (VDK) 

kurulmuĢtur. Yapılan bu düzenlemeden önce, Maliye Bakanlığına ve Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığına bağlı farklı denetim birimleri kaldırılarak doğrudan Bakanlığa bağlı tek 

bir denetim birimi öngörülmüĢtür. VDK‟da halen 1 BaĢkan, 4 BaĢkan Yardımcısı, 989 

Vergi BaĢmüfettiĢi, 6.094 Vergi MüfettiĢi 7.155 Vergi MüfettiĢ Yardımcısı olmak 

üzere toplam 14.243 personel görev yapmaktadır.
74

 

178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20. maddesi uyarınca, Vergi 

Denetim Kurulu BaĢkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak baĢkan, baĢkan 

yardımcıları, grup baĢkanları ve vergi müfettiĢlerinden teĢekkül etmiĢtir. Kurul, bu 

görevlerin yerine getirilmesi için grup baĢkanlıklarına sahiptir. Bunlar, Küçük ve 

                                                 

72 Murat Kaya, “Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede MASAK‟ın Rolü-I”, Vergi Dünyası, Ankara, Kasım 

2011, S.363, s.144. 
73 Murat Kaya, “Vergi Kayıp ve Kaçaklarıyla Mücadelede MASAK‟ın Rolü-II”, Vergi Dünyası, Ankara, Aralık 

2011, S.364, s.213. 
74Vergi Denetim Kurulu “2012 Faaliyet Raporu” www.vdk.gov.tr s.18, ( 20.08.2013). 
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Orta Ölçekli Mükellefler Grup BaĢkanlığı, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup 

BaĢkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup BaĢkanlığı, Örtülü 

Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve YurtdıĢı Kazançlar Grup BaĢkanlığı  olarak 

sayılabilir (178 sayılı KHK mad.20). 

VDK‟ya verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaĢma ve iĢbölümünün 

sağlanmasına çalıĢılmıĢ, doğrudan BaĢkanlığa bağlı olmak üzere; 29 Ġlde (Ġstanbul‟da 

3, Ankara‟da 2 olmak üzere) toplam 32 adet Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup 

BaĢkanlıkları (A Grubu), Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir illerinde olmak üzere toplam 3 adet 

Büyük Ölçekli Mükellefler Grup BaĢkanlıkları (B Grubu), Ġstanbul ve Ankara illerinde 

olmak üzere toplam 2 adet Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup 

BaĢkanlıkları (C Grubu), Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir illerinde olmak üzere toplam 3 adet 

Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve YurtdıĢı Kazançlar Grup BaĢkanlıkları (Ç 

Grubu) kurulmuĢtur.
75

 

646 sayılı KHK ile getirilen düzenleme ile temel olarak vergi denetim 

birimleri tek çatı altında toplanmıĢ, denetim birimleri arasındaki farklılıklar sona 

erdirilmiĢtir. Yapılan bu düzenlemenin olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğuracağına 

iliĢkin tartıĢmalara çalıĢmamızın dördüncü bölümünde yer verilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Ancak burada getirilen bu yeni düzenleme ile farklı denetim birimleri kaldırılmakla 

birlikte doğrudan baĢkanlığa bağlı grup baĢkanlıklarının kurulması öngörülmüĢtür. 

Bu değiĢiklikle Büyük Ölçekli Mükellefler Grup BaĢkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli 

Grup BaĢkanlığı ayrı ayrı düzenlenmek suretiyle burada istihdam edilecek vergi 

müfettiĢleri arasında aynı ad altında farklı yetkilere sahip inceleme elamanları 

olacaktır. 

Vergi Denetim Kurulu ve Görevleri 

Vergi Denetim Kurulu (VDK)‟nun görevleri daha önceki, maliye müfettiĢliği, 

hesap uzmanlığı gibi kurulların görevleri dikkate alınarak bunların tamamını 

kapsayacak Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

                                                 

75 Vergi Denetim Kurulu “2012 Faaliyet Raporu” www.vdk.gov.tr s.1, (20.08.2013). 
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VDK‟nın temel görevi vergi incelemesi yapmak olarak değerlendirilebilir. 

Vergi incelemesi ise; vergilerin doğruluğunu araĢtırmak, tespit etmek ve sağlamak için 

yapılır. Bu sağlanırken de, vergi bilincinin yerleĢmesi, vergide adalet ve incelemelerin 

etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.
76

 

VDK‟nın görev ve yetkileri, vergi incelemesi yapmak, istatistiki bilgi 

toplamak, sektörel analiz yapmak, eĢgüdüm ve uyumu sağlamak, raporlama 

standartlarını belirlemek, mesleki eğitimleri gerçekleĢtirmek olarak sayılabilir.
77

 

Yapılan bu düzenlemelerle VDK hem vergi incelemesinin yapılması 

konusunda, hem de inceleme sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesine yönelik 

olarak birtakım görevler üstlenmiĢtir. Kurul bu görevini yaparken çeĢitli istatistiki 

bilgilerden de yararlanmak durumunda olacaktır. Kurul bu görevlerini yaparken, 

vergi incelemelerinde Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ile gerekli eĢgüdümü ve iĢbirliğini 

sağlamakla da görevli kılınmıĢtır. Bu düzenleme ile vergi konusunda uygulama 

görevi olan Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ile VDK‟nın birlikte ve eĢgüdümlü hareket 

ederek çıkabilecek ihtilaflı uygulamaların önünün alınması amaçlanmıĢtır. Ancak 

bunun ne kadar gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceğini zaman gösterecektir. 

3.1.2. Vergi Konseyi 

Vergi Konseyi daha çok kamuoyunda vergi ile ilgili görüĢlerin toplanması ve 

değerlendirilmesi amacına yönelik oluĢturulan ve danıĢma organı niteliğinde bir 

birim olarak karĢımıza çıkmaktadır. Vergi Konseyi kararlarının hukuki bir 

bağlayıcılığı bulunmamakta olup, çok etkin bir Ģekilde kullanıldığından bahsetmek 

mümkün değildir. 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33/A maddesinde, 

Bakanlığa vergi politikalarının oluĢturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüĢ 

bildirmek ve bu konularda araĢtırma ve çalıĢmalar yapmak üzere Vergi Konseyi 

kurulur. Vergi Konseyi bir danıĢma organı olduğu hükmüne yer verilmiĢtir (178 

                                                 

76 Vergi Denetim Kurulu “2012 Faaliyet Raporu” www.vdk.gov.tr s.22,  (20.08.2013). 
77 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 13.12.1983 tarih ve 178 sayılı KHK, mad. 20. 
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sayılı KHK mad. 33/A).
78

 

Vergi Konseyinin temel amacı, vergi kanunlarının hazırlanması sürecinde sivil 

toplum temsilcileriyle, özel sektörle, uygulayıcılarla, kamu arasında bir köprü 

vazifesi yapmaktır. Bu anlamda gelir ve kumlar vergisi çalıĢmalarında çeĢitli katkılar 

sağlanmıĢtır.
79

 Uygulamada ise, Vergi Konseyi kararlarından vergiye iliĢkin yasa 

yapım sürecinde fazla yararlanılmadığı gözlenmektedir. Vergi Konseyi kendine düĢen 

görevleri yerine getirmeye çalıĢtığı, bir kısım çalıĢmalar yaparak çeĢitli raporlar 

hazırladığı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ndeki yasa görüĢmelerinde bu 

çalıĢmaların göz ardı edildiği görülmektedir. 
80

 

3.1.3. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı  

Türkiye‟de vergi gelirlerinin toplanması konusunda en etkin birimlerden olan Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın bu görevlerini yerine getirebilmesi için çok geniĢ yetkilerle 

donatıldığı görülmektedir. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı bu yetkilerin yanında yüksek teknolojik 

imkânlardan yararlanmakla birlikte insan kaynakları bakımından da nitelikli personel 

istihdam etmektedir.
81

 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, vergide mükelleflerin gönüllü uyumunu esas alan, 

cezalandırmadan çok mükellefle iĢbirliği içinde olan, açık Ģeffaf bir yapı olabilmesi için bir 

takım çalıĢmalar yapılmıĢtır. Adil ve yaygın bir denetim mekanizmasının varlığı vergide, 

haksız rekabetin ortadan kalkması ve vergide uyumun sağlanması açısından önemlidir.
82

 

Vergi idaresinin kalitesinin yükseltilmesi, çalıĢanların maaĢlarındaki iyileĢtirmelerin 

yanında sosyal olanakların artırılması, lojman imkânlarının sağlanması yanında ekonomi 

                                                 

78 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 13.12.1983 tarih ve 178 sayılı KHK, mad. 

33/A. 
79 Mustafa Uysal, Ekonomik ve Sosyal Hayatta Verginin Yeri Vergi Ġdaresi, Vergide Adalet ve Reform, 2000‟li 

Yıllarda Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Vakfı, Ankara, 2009, s.92. 
80 Türker, a.g.e. ,s.20. 
81 ġimĢek, a.g.e., s.39. 
82 ġimĢek, a.g.e., s.44. 
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kültürüne sahip nitelikli personel seçiminde hassasiyet gösterilmesine de bağlıdır.
83

 

Ülkemizde, son yıllarda mali yapıdaki reform çalıĢmaları iki ayrı alanda 

kendini göstermektedir. Ġlk olarak, 26.05.1927 tarih ve 1050 sayılı “Muhasebe-

Umumiye Kanunu yerine, uzun çalıĢmalar sonunda kamu mali yönetiminin temel 

yasası niteliğindeki 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetim ve Mali 

Kontrol Kanunu kabul edilmiĢtir. Mali reform çalıĢmalarının ikinci alanında ise, gelir 

idaresinin yeniden örgütlenmesine yönelik, yasal düzenlemeler vardır. 16.05.2005 

tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun kabul edilmiĢtir.
84

 

178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35/A. maddesine göre; Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığı, Maliye Bakanlığı‟nın bağlı kuruluĢu olarak tanımlanmıĢtır. 

16.05.2005 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Gelirler Genel 

Müdürlüğü kaldırılarak Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı kurulmuĢ, genel müdürlük Ģeklindeki 

örgüt yapısı baĢkanlık Ģekline dönüĢtürülmüĢtür.
85

  

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın, Bakanlıkça belirlenen gelir politikalarını tarafsız 

ve adaletli bir Ģekilde uygulanabilmesini sağlamak amacıyla Ģeffaf hesap verebilir, 

etkili ve mükellef odaklı hizmet sunma niteliğinin ön planda tutulduğu söylenebilir.
86

 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın vergi denetim alanındaki yetki ve sorumluklarını 

yerine getirebilmesi için örgütsel imkânlarının yanında bir kısım teknolojik imkânlara 

da sahiptir. Bu kapsamda en büyük teknolojik altyapı olarak Vergi Dairesi 

Otomasyon Projesini (VEDOP) gösterebiliriz. Bu proje ile, sicil, tahakkuk, takip vb. 

birçok iĢlem yapılabilmektedir. Ayrıca bu sayede mükellefler beyannamelerini 

                                                 

83 Ertuğrul Kumcuoğlu, Ekonomik ve Sosyal Hayatta Verginin Yeri Vergi Ġdaresi, Vergide Adalet ve Reform, 

2000‟li Yıllarda Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Vakfı, Ankara, 2009, s.72j. 
84 Selahattin Tuncer, “Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı”, YaklaĢım Dergisi, Sayı:152, Ankara, Ağustos 2005, s.10. 
85 Kızılot vd.  a.g.e.,s.116. 
86 Kızılot vd.  a.g.e.,s.117. 
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elektronik ortamda vergi dairelerine gönderebilmektedir.
87

 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın faaliyetlerinin değerlendirilmesinden, modern 

gelir idaresine doğru bir ilerleme bulunduğu görülmektedir. Bu kapsamda, vergi 

tahsilatının hızlanmasına yönelik bir takım çalıĢmalar yapıldığı, örneğin e-haciz 

projesinin hayata geçirilmesi, kredi kartıyla tahsilat imkânı sağlanması önemli 

geliĢmelerdir. Ancak, vergi güvenlik önlemlerinin yeterince kullanılamaması, 

sistemde otokontrol mekanizmasının eksiklik adil bir vergi sisteminin hala uzak 

olduğunu göstermektedir.
88

 

Modern ülkelerde gelir idarelerinde yapılan reformlarla vergi kanunlarına 

uyumun artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ülkemiz gelir idaresinin 

güçlendirilmesi yönünde önemli bir mesafe alınmıĢtır. Güçlü bir gelir idaresinin 

önündeki en büyük engellerden birisi ise, kayıt dıĢı ekonominin büyüklüğüdür. 

Türkiye, geliĢmiĢ ilk yirmi ülke arasında kayıt dıĢı ekonominin varlığı bakımından 

dördüncü ülke konumunda olması, ülkemiz gelir idaresinin karĢılaĢtığı zorluğu 

göstermesi bakımından önemlidir.
89

 

3.1.3.1. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’nın Görevleri  

5345 sayılı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki 

Kanunun 1. maddesinde Kanunun amacı aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir. Bu amaç 

vergi idaresinin çalıĢma yöntemi hakkında bize bilgi vermektedir: 

“Bu Kanunun amacı; gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer 

gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; 

mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini 

kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, 

                                                 

87 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.244; Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Performans Programı, http://www.gib.gov.tr/ 

fileadmin/beyannamerehberi/Gib_2014_Performans_Programi.pdf. s.15. (21.08.2015). 
88 Özgür Biyan, “Gelir Ġdaresi 2010 Yılı Faaliyet Raporundan Bazı Çıkarımlar”, Yaklaşım Dergisi, Haziran 

2011, S: 222, s.136. 
89 Ali Çelikkaya, “Kayıt DıĢı Ekonomi ile Mücadelede Vergi Ġdarelerinin Yapması Gerekenler ve Yeni 

Eğilimler Üzerine Bir Ġnceleme”, Vergi Sorunları, Ankara, Ağustos 2011, S: 274, s.59. 

http://www.gib.gov.tr/%20fileadmin/beyannamerehberi/Gib_2014_Performans_Programi.pdf
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katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak 

üzere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev, 

yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.” 

Ülkemizde 5345 sayılı Yasa ile; vergi idaresinde Fransız sistemini bırakılıp, 

Anglo-Sakson modeline dönüldüğü, vergi idaresinin özerk bir yapıya sahip olduğu 

söylenebilir. 5345 sayılı yasayla “gelir idaresi” Maliye Bakanlığının merkez ve taĢra 

teĢkilatından çıkarılarak, Bakanlığa bağlı ayrı bir birim olarak yeniden 

örgütlenmeye çalıĢılmıĢ, VUK kapsamına giren vergi, resim, harç ve benzeri kamu 

gelirlerinin yönetim, toplama ve denetimden sorumlu, özerk bir kurum 

oluĢturulmuĢtur. Ancak bu özerkliğin Anglo-Sakson tipi tam bir özerklik olmadığı, 

eski Gelirler Genel Müdürlüğünün isim değiĢtirilerek, görev tanımı netleĢtirilmek 

suretiyle yetkileri geniĢletilen yarı özerk (otonom) bir yapıdır.
90

 

Yarı özerk bir yapıya sahip olan; Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın görevleri 5345 

sayılı Kanunun 4. maddesinde Ģu Ģekilde sayılmıĢtır: 

a.  “Bakanlıkça belirlenen Devlet gelirleri politikasını uygulamak 

b. Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmek. 

c. Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile Başkanlık ilişkilerinin karşılıklı 

güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak.  

d. Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda 

bilgilendirmek. 

e. Devlet gelirleri politikasıyla ilgili kanun ve kararname çalışmalarına katılmak.  

f. Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak. 

g.  (Değişik: 28/3/2007-5615/18 md.) İşlem ve eylemlerinden dolayı idarî yargı 

mercilerinde yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler nezdinde talep ve 

savunmalarda bulunmak, gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar yoluna gitmek; 

temyiz yoluna gidilip gidilmeyeceği hususunda taşra teşkilâtına muvafakat vermek; 

şikâyet başvurularını karara bağlamak; uygulamada ortaya çıkan ihtilafların en 

aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak. 

h. Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek. 

i) Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık 

ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek.  

i.  (Değişik: 7/7/2011 - KHK - 646/9 md.) Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi 

konusunda gerekli tedbirleri almak. 

                                                 

90 Tuncer, a.g.m., s.15. 
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j. Mahallî idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında 

uyumu sağlayıcı tedbirler almak.  

k. Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve 

uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek. 

l. Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek. 

m. Görev alanına giren konularda, uluslararası gelişmeleri izlemek ve Avrupa Birliği, 

uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak. 

n. Terkini gereken vergiler ile tahsili zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının 

kanunlar gereğince terkin edilmesiyle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini 

sağlamak.  

o. Nitelikli insan kaynağının kazandırılması, yetkinliklerin geliştirilmesi, kariyer 

planlarının yapılması ve performanslarının ölçülmesini sağlamak. 

p. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik 

kurallar düzenleyerek personele ve mükelleflere duyurmak. 

q. Faaliyet sonuçlarını, düzenli aralıklarla kamuoyuna duyurmak ve yıllık faaliyet 

raporunu izleyen yıl kamuoyuna açıklamak. 

r. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.” 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟na (GĠB) verilen görevler incelendiğinde, devlet gelir 

politikasının uygulanması, vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleĢtirerek vergi 

kayıp ve kaçaklarının önlenmesine çalıĢmak, vergi konusunda hazırlanan kanun tasarı 

ve teklifleri konusunda görüĢ bildirmek, görev alanına giren konularda diğer kurum 

ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak gibi Gelirler Genel Müdürlüğü‟nün sahip olduğu 

görev ve yetkilerden daha fazla görev ve sorumluluğun Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟na 

verildiği görülmektedir. 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı (GĠB), Gelirler Genel Müdürlüğü‟nün tüm teĢkilat ve 

personelinin dönüĢtürülmesi suretiyle oluĢturulmuĢtur. Gelir Politikalarının 

hazırlanması görevi Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü‟ne verilirken hazırlanan bu 

politikaların uygulanması da GĠB‟nın görevi olarak belirlenmiĢtir. GĠB kurulmak 

suretiyle daha Ģeffaf, hesap verebilir ve mükellef odaklı bir yönetim birimi hayata 

geçirilmek istenmiĢtir.
91
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Gelir idaresinin yapısında, 2005 yılında köklü değiĢiklikler yapılmıĢtır. Ancak 

bu değiĢikliklerin beklenileni tamamen karĢılamadığı görülmüĢtür. Vergi kavramı 

ekonomik ve sosyal hayatın bir düzenleyicisi olarak görüldüğü zaman vergi 

uygulamalarını gerçekleĢtiren gelir idaresinin bir takım özelliklere sahip olması 

beklenmektedir. Bu özellikler, mali özerklik, bağımsız organizasyon ve planlama, 

performansa dayalı yönetim, büyük mükelleflerin ayrı izlenmesi, insan 

kaynaklarından bağımsız hareket edebilme, vergi mevzuatında düzenleme ve 

açıklama yetkisi olarak sayılabilir. Ancak, GĠB‟da bu özelliklerin bulunduğunu 

söylenememektedir.
92

 

Bugün bakıldığında, GĠB‟nın iyi yetiĢmiĢ, mevzuata hakim, nitelikli personel 

istihdam ettiği ve teknolojik olarak geniĢ bir veri kullanma kabiliyetinde olduğu 

görülmektedir. Ancak yetki yönünden yeteri kadar güçlü olmadığı görülmektedir. 

Yetki yönünden yeterli desteği almadığı görülen idare, bu açığını mükelleflerin 

beyanlarını yükseltmesi yönünde baskı yaparak kapatmaktadır. Bu ise bir takım 

hukuka aykırı sonuçlar doğurmaktadır.
93

 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı oluĢturulurken, modern vergi idareleri örnek alınarak 

mükellef odaklı bir yönetim modeli oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır.
94

 

3.1.3.2. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının Ana Hizmet Birimleri  

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Maliye Bakanlığına yapısına benzer bir biçimde 

merkez ve taĢra teĢkilatı Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. Buna göre merkez teĢkilatının 

baĢında; BaĢkanlığın en üst amiri sıfatıyla Gelir Ġdaresi BaĢkanı yer almaktadır. Gelir 

Ġdaresi BaĢkanı‟nın kanunda verilen görevlerini yapması için kendisine bağlı 

BaĢkan Yardımcıları bulunmaktadır. BaĢkanlığın merkez teĢkilatı; ana hizmet, 

                                                 

92 Saygılıoğlu, a.g.e., s.61. 
93 Akif Hamzaçebi, Ekonomik ve Sosyal Hayatta Verginin Yeri Vergi İdaresi, Vergide Adalet ve Reform, 2000‟li 

Yıllarda Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Vakfı, Ankara, 2009, s.66. 
94 Osman Arıoğlu, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Vergi Dünyası Dergisi, S:286, Ankara, 2005, s.70. 
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danıĢma ve yardımcı hizmet birimleri ve bunlara bağlı daire baĢkanlıkları ile 

müĢavirliklerden oluĢmaktadır.
95

 

GĠB merkez teĢkilatı, çeĢitli daire baĢkanlıklarından oluĢan bir yapı Ģeklinde 

örgütlenmiĢtir. Bu birimler verginin tahsili, denetimi, mükellefle olan iliĢkiler, vergi 

türleri ve Avrupa Birliği gibi alanlarda kurulan daireler oldukları görülmektedir. 

5345 sayılı Kanunun 8. maddesine göre, BaĢkanlığın ana hizmet birimleri 

Gelir Yönetimi Daire BaĢkanlığı, Mükellef Hizmetleri Daire BaĢkanlığı, Uygulama 

ve Veri Yönetimi Daire BaĢkanlığı, Tahsilat ve Ġhtilaflı ĠĢler Daire BaĢkanlığı, 

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı, Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Daire 

BaĢkanlığı‟dır (5345 sayılı Kanun mad.8). 

Gelir Yönetimi Daire BaĢkanlığı, GĠB‟nın en önemli daire baĢkanlığı 

konumunda olduğu görülmektedir. Zira, ana vergi konuları ile ilgili bütün görevler bu 

daire baĢkanlığının görev alanında yer almıĢtır. Gelir Yönetimi Daire BaĢkanlığı‟nın 

görevleri 5345 sayılı Kanunun 8. maddesinde sayılmıĢtır: 

 “a) Gelir kanunlarının uygulanmasına yönelik görüş oluşturmak ve ortaya çıkan 

tereddütleri gidermek. 

b) Gelir kanunlarının uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak. 

c) Mevzuat değişikliği önerilerinde bulunmak. 

d) Gelir kanun tasarıları ile kararnamelerin hazırlık çalışmalarına katılmak. 

 

e) Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve 

uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek.  

f) Mahalli idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında 

uyumu sağlayıcı tedbirler almak. 

g) Vergi beyannameleri ve mükelleflerce kullanılacak formların şekil ve içeriği 

konusunda görüş bildirmek. 

h) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.” 

Gelir Yönetimi Daire BaĢkanlığı daire baĢkanlığı, grup baĢkanlığı ve 

müdürlük Ģeklinde örgütlenmiĢtir. Bütün vergi türleriyle ilgili bir müdürlük 

                                                 

95  16.05.2005  tarih ve  25817   sayılı Resmi Gazete‟de  yayımlanan  5345 Sayılı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının 

TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. Mad. 4, akt. ÇavuĢ, a.g.t., s.106. 
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kurulmuĢtur. Örneğin Katma Değer Vergisi Müdürlüğü, Kurumlar Vergisi 

Müdürlüğü Ģeklinde müdürlük örgütlenmesi vardır.
96

  

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığının Görevleri: 

5345 sayılı Kanunun 13. maddesine göre; Denetim ve Uyum Yönetimi Daire 

BaĢkanlığının görevleri, denetimdeki uyum bozukluklarını tespit ve analiz etmek, 

çözümler üretmek suretiyle mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü uyumunu 

sağlamak, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire BaĢkanlığında oluĢacak bilgileri 

değerlendirerek vergi incelemesine yetkili birimlerin kullanımına sunmak, Vergi 

kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek, bu konuda gerekli tedbirleri önermek ve 

çalıĢmaları yapmak, vergi inceleme ve denetimleri ile ilgili görüĢ ve önerilerde 

bulunmak, vergi yükümlülüklerine iliĢkin ihbar ve Ģikayetleri değerlendirmek, 

BaĢkanlığın görev alanına giren konularda 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 

Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanununun uygulanmasına 

iliĢkin çalıĢmalar yapmak ve tereddütleri gidermek, tek düzen hesap planı ve mali 

tablolara iliĢkin çalıĢmalar yapmak veya yapılmasına katkıda bulunmak, muhasebe 

standartlarının belirlenmesi çalıĢmalara katılmak ve görüĢ bildirmek, BaĢkanlıkça 

verilecek diğer görevleri yapmak olarak öngörülmüĢtür.
97

 

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı daire baĢkanlığı, grup 

baĢkanlığı ve müdürlük Ģeklinde örgütlenmiĢtir. Uyum Analizi ve Değerlendirme 

Müdürlüğü, Vergi Ġhbarları Müdürlüğü, 3568 sayılı Kanun ve Muhasebe Uygulama 

Müdürlüğü, Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü gibi müdürlükler bu daire 

baĢkanlığına bağlı olarak görev yapmaktadırlar.
98

 

Kamu giderlerinin denetimi TBMM adına SayıĢtay denetçileri tarafından 

                                                 

96 Ġsmail Can, Yunus ġengöz, Fazıl Aydın, “Vergi, Vergilendirme ve Vergi Denetimi” TÜRMOB Yayınları, 

Ankara, 2014, s.409. 
97 16.05.2005  tarih ve  25817   sayılı Resmi Gazete‟de  yayımlanan  5345 Sayılı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının 

TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. Mad. 13. 
98 Can, ġengöz, Aydın, a.g.e., s.415. 
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yapılmakta olup, denetimde çift baĢlılık sorunu yoktur. Kamu gelirlerinde ise ikisi 

Maliye Bakanlığına (hesap uzmanları ve maliye müfettiĢleri), ikisi de Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığına bağlı (vergi denetmenleri ve gelirler kontrolörleri) dört ayrı örgütsel 

yapı ile vergi denetimini yapılmaya çalıĢılmıĢ, bu ise beklenen sonucun alınmasını 

engellemiĢtir. Bunun ise kayıt dıĢı faaliyet alanının geniĢlemesine ve kayıt 

altındakilerin vergi yükünün artmasına sebep olup gelir dağılımını bozduğu 

görülmüĢtür. 
99

 

Maliye Bakanlığı‟na doğrudan bağlı Vergi Denetim Kurulunun 10.07.2011 

tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanan 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı‟nın 

Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kurulduğundan yukarıda 

bahsetmiĢtik. GĠB‟nın bir ana hizmet birimi olan Denetim ve Uyum Yönetimi Daire 

BaĢkanlığı ise temelde vergi denetimi konusunda tespit ve analiz yapmak, görüĢ ve 

önerilerde bulunmak, Ģikâyetleri değerlendirmek ve meslek mensupları ile ilgili 

konularda çalıĢmalar yapmak amacıyla kurulmuĢtur. 

3.1.3.3. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının TaĢra TeĢkilatı 

GĠB‟in kurulmasıyla Türk kamu yönetiminde örneğine fazla rastlanılmayan 

yeni bir taĢra teĢkilatı modeli öngörülmüĢtür. Bu yapıyla göre taĢra teĢkilatının 

doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi baĢkanlıklarından oluĢması öngörülmüĢtür. 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın taĢra teĢkilatında; 29 ilde kurulan Vergi Dairesi 

BaĢkanlıkları ile Vergi Dairesi Müdürlükleri ve ġubeler Ģeklinde bir örgütlenme 

vardır. Bu yapısıyla gelir idaresi bazı üst düzey görevliler dıĢında kendi personelini 

kendisi atayabilecek, genel bütçe içinde bağımsız bir bütçeye sahip olacak, illerde 

valilik ve defterdarlığın, ilçelerde ise kaymakam ve mal müdürlüğünün idari ve 

politik müdahalesi olmaksızın vergilendirme ile ilgili tüm iĢlemleri baĢından sonuna 

                                                 

99 Vergi Denetmenleri Derneği Genel Merkezi 1975, “Kamu Giderlerinin Finansmanı, Kayıt DıĢı Ekonomi 

ve Vergi Denetimi”, http://www.vdd.org.tr/depo/ambar/kgfkevvd.doc, Ankara 2006, s.13. 

http://www.vdd.org.tr/depo/ambar/kgfkevvd.doc
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kadar yürütebilecektir.
100

 

Gelir Ġdaresi‟nin taĢra teĢkilatına iliĢkin olarak 5345 sayılı Kanun‟da yapılan 

düzenleme ile BaĢkanlığın taĢra teĢkilatı, doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi 

baĢkanlıkları ile vergi dairesi baĢkanlığı kurulmayan yerlerde vergi dairesi 

müdürlüklerinden oluĢturulmuĢtur. Vergi dairesi baĢkanlıklarının kuruluĢ yerleri ve 

sayıları ile bunlara iliĢkin değiĢikliklerin Bakanlar Kurulunca belirlenmesine dair 

yetki verilmiĢtir.
101

 

Vergi Dairesi Başkanlığı 

5345 sayılı Kanunun 24. maddesine göre Vergi Dairesinin görev ve yetkileri , 

yetki alanı içindeki mükellefi tespit etmek, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere 

iliĢkin tarh, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri iĢlemleri 

yapmak, bu iĢlemler ile diğer iĢlemlerinden dolayı idarî yargı mercileri nezdinde 

yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler nezdinde talep ve savunmalarda 

bulunmak, bu iĢlemler ile personel atama, disiplin, terfi, sicil, harcırah ve  benzeri 

özlük iĢlemlerinden dolayı idarî yargı mercileri nezdinde yaratılan ihtilaflarla ilgili 

olarak bu merciler nezdinde talep ve savunmalarda bulunmak gerektiğinde temyiz ve 

tashihi karar talebinde bulunmak, yargı kararlarının uygulanması iĢlemlerini 

yürütmek, vergi uygulamalarını geliĢtirmek ve iyileĢtirmek, mükelleflere kanunların 

uygulanması ile ilgili görüĢ bildirmek, mükellefi hakları konusunda bilgilendirmek ve 

uygulamalarında mükellef haklarını gözetmek, mükellef hizmetleri ile bilgi iĢlem, 

istatistik, bilgi toplama, eğitim, satın alma, kiralama, vergi inceleme ve denetimi, 

uzlaĢma, takdir ve benzeri görevleri ve iĢlemleri yürütmek Ģeklinde sayılmıĢtır.
102

 

Vergi dairesi baĢkanlığının amacı, belirlenmiĢ yetki alanı içindeki ekonomik 

                                                 

100 ÇavuĢ, a.g.t., s.106. 
101 16.05.2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5345 Sayılı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının 

TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. Mad. 13. 
102 16.05.2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5345 Sayılı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının 

TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. Mad. 24. 
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faaliyetleri takip etmek, vergi mükelleflerinin ihtiyaçlarını değerlendirerek bunlar için 

en verimli hizmetin sunulmasını temin etmek ve vergisel uyumun sağlanmasına 

çalıĢmaktır. Vergi dairesi baĢkanlığı görevlerini, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından 

tespit edilen stratejiye uyumlu olarak yerine getirmekle görevlidir.
103

 

Vergi dairesi baĢkanlıkları, mükellef hizmetleri, vergilendirme, denetim, 

tahsilat, hukuk iĢleri, muhasebe, insan kaynakları, destek hizmetleri ve benzeri 

fonksiyonlardan oluĢan grup müdürlüklerinden oluĢmaktadır.
104

 

Vergi dairesi baĢkanlığında, yetki alanındaki ilin ekonomik, sosyal durumu ile 

iĢ hacmi gibi kıstaslar dikkate alınarak mükellefe hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi 

amacıyla Ģubeler kurulur.
105

 

Bakanlar Kurulu Kararı
106

 ile iĢ hacimleri dikkate alınarak 29 ilde vergi 

dairesi baĢkanlığı kurulmuĢtur. Vergi dairesi baĢkanlıkları ile bu illerdeki 

defterdarlıkların yetki ve görevleri vergi dairesi baĢkanlıklarına geçmiĢtir.
107

 

GĠB‟nın kurulmasıyla vergiye iliĢkin en önemli idari iĢlemlerin vergi dairesi 

baĢkanlığı tarafından yapılmasının öngörüldüğü anlaĢılmaktadır. Gelir Ġdaresinin, 

diğer bir ifadeyle vergi idaresinin en önemli biriminin vergi dairesi baĢkanlığı olduğu 

söylenebilir. Yeni düzenleme ile vergilendirmeye iliĢkin tarh, tahakkuk, tahsil, terkin, 

tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri iĢlemleri yapmak, bu iĢlemler ile diğer 

iĢlemlerinden dolayı idarî yargı mercileri nezdinde yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak 

bu merciler nezdinde talep ve savunmalarda bulunmak vergi dairesi baĢkanlığının 

görevleri arasında yer almaktadır. 

Ülkemizdeki ekonomik ve ticari geliĢmelerle birlikte, vergi dairelerinin de 

                                                 

103 Can, ġengöz, Aydın, a.g.e., s.423. 
104 07.09.2005 tarih ve 25929 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan.Vergi Dairesi BaĢkanlıklarının KuruluĢ ve 

Görevleri Hakkındaki Yönetmelik.  
105 Can, ġengöz, Aydın, a.g.e., s.425. 
106 06.07.2005 tarih ve 25867 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 2005/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
107 Tuncer Selahattin, “Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı”, Yaklaşım Dergisi, S: 152, Ağustos 2005, s.15. 
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mükelleflere daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla ihtisaslaĢma yoluna gidildiği 

görülmektedir. Bu kapsamda, Ġstanbul‟da DıĢ Ticaret Vergi Dairesi ve UlaĢtırma 

Vergi Dairesi kurulmuĢtur.
108

 Ayrıca, yapılan ciro, ödenen vergi, aktif büyüklük, 

çalıĢan iĢçi sayısı gibi çeĢitli ölçüler dikkate alınarak bazı mükelleflere hizmet 

verilebilmesi için yine Ġstanbul‟da “Büyük Mükellefler Vergi Dairesi” kurularak, 

Türkiye genelindeki en büyük 855 vergi mükellefine hizmet verilmesi sağlanmıĢtır.
109

 

3.2. Mükellef 

Verginin bir tarafı olarak vergi idaresinden kısaca bahsettik. Verginin bir diğer 

tarafı olarak da mükellefi görmekteyiz. Mükellef kavramı kapsam olarak o kadar 

geniĢtir ki gerçek ve tüzel her kiĢi bir Ģekilde vergi mükellefi olmaktadır. Örneğin, 

ücretli bir Ģekilde çalıĢan bir devlet memuru doğrudan vergi dairesine gelirini beyan 

ederek vergi ödememesine rağmen, kaynakta kesinti yöntemiyle vergi ödeyen bir 

vergi mükellefidir. Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp 

eden gerçek veya tüzel kiĢi olarak tanımlanmıĢtır.
110

 

Vergi hukukunda vergi mükellefiyeti için kanuni ehliyet Ģart değildir. Burada 

ehliyet, vergiyi doğuran olayla olan iliĢkiden kaynaklanmaktadır. Örneğin, 5 

yaĢındaki bir çocuk ekonomik anlamda vergi borçlusu olabilecek ancak buna düĢen 

ödevler kanuni temsilcisi tarafından yerine getirilecektir. Aynı zamanda vergiye 

iliĢkin faaliyetin yasal olması Ģartı da mükellefiyet için gerekli değildir. Yasa dıĢı bir 

faaliyet olan uyuĢturucu ticaretinden elde edilen gelirinde vergilendirilmesi 

gerekmektedir.
111

 

                                                 

108 Mehmet Koç, “Büyük Mükellefler Vergi Daireleri ve Türkiye Uygulaması - I” Yaklaşım Dergisi,  Ankara, 

Eylül 2011, S. 225, s.36. 
109 Mehmet Koç, “Büyük Mükellefler Vergi Daireleri ve Türkiye Uygulaması -II” Yaklaşım Dergisi,  Ankara, 

Ekim 2011, S. 226, s.53. 
110 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu, mad. 8/1. 
111  Öncel, Kumurulu ve Çağan, a.g.e.,s.74. 
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Vergi mükellefleri ödevlerini yerine getirebilmek için vergi daireleriyle 

muhatap olmaktadır. Günümüzde mükelleflerin vergi dairesinde olan iĢlemleri birçok 

bürokratik aĢamalardan oluĢtuğu için büyük bir zaman kaybına neden olmaktadır. Bu 

amaçla son zamanlarda yeni bir takım kolaylıklar sağlandığı görülmektedir. Örneğin, 

e-vergi uygulamalarıyla mükelleflerin büyük bir kısmı artık vergisel iĢlemlerini vergi 

dairelerine gitmeden internet ortamında yapabilmektedir.
112

 

3.3. Vergi Sorumlusu 

Verginin taraflarından bir olarak vergi sorumlusunu da görmekteyiz. Vergi 

sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karĢı muhatap olan 

kiĢidir.
113

  

Vergi idaresine karĢı verginin asıl borçlusu mükelleftir. Vergi sorumlusu ise 

mükellef olmadığı halde verginin ödenmesi bakımından vergi idaresine karĢı sorumlu 

kiĢidir. Vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet Ģartına gerek yoktur. Vergi mükellefi 

vergi borcundan kendi mal varlığıyla sorumlu iken, vergi sorumlusu için böyle bir 

Ģart aranmamaktadır.
114

 

 

Vergi sorumlusu, kanunla kendisine verilen vergi kesme, vergi dairesine 

ödeme gibi sorumluklara sahip iken verginin doğrudan yükümlüsü değildir.  Örneğin 

ücretli olarak çalıĢtığımız iĢyeri, bize ücret ödemesi yaparken vergi sorumlusu olarak 

kesintileri yaparak vergi dairesine ödemekle sorumlu iken verginin mükellefi çalıĢan 

kiĢilerdir. 

                                                 

112 ġimĢek, a.g.e., s.44. 
113 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu, mad. 8/2. 
114 Beytullah Sarıcan,  “Vergi Hukukunda Sorumluluk Hallerinin Ġncelenmesi”, Vergi Dünyası, Ankara, Mayıs 

2011, S. 357, s.84,85. 
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4. VERGĠLENDĠRME SÜRECĠ 

Vergiyi doğuran olayın ortaya çıkmasından sonra sürecin tamamlanmasına 

kadar, bazı aĢamaların geçmesi gerekmektedir. Bu aĢamaların her biri idari iĢlemlerle 

gerçekleĢmektedir. Vergilendirmenin bütün olarak hukuka uygun olabilmesi için 

verginin doğumundan tahsiline kadarki aĢamalarında hukuka uygun olarak 

gerçekleĢmesi gerekir. Bu aĢamalar 4T olarak isimlendirilen verginin tarhı, tebliği, 

tahakkuku ve son olarak tahsili olarak sayılabilir.
115

 

4.1. Vergiyi Doğuran Olay 

Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vuku veya hukuki 

durumun tekemmülü ile doğar.
116

 

Vergi idaresinin vergiyi tahsil edebilmesi için tamamlanması gereken 

vergilendirme sürecinin baĢlamasının Ģartı vergiyi doğuran olayın gerçekleĢmesidir. 

Öncelikle, vergi kanunlarıyla belirlenen soyut durumların somut olayda meydana 

gelip gelmediğinin tespit edilmesi gerekir. Bu tespit, vergileme açısından 

gerçekleĢecek birçok durum açısından önemlidir. Zira, ceza uygulaması, gecikme 

faizinin tespiti ve zamanaĢımı gibi çoğu haller vergiyi doğrun olay ile yakından 

ilgilidir.
117

 

Konuyu örnekleme ile açıklamaya çalıĢırsak, gelir vergisi açısından bir 

kazancın elde edilmesi, katma değer vergisi açısından ise bir hizmetin yapılması 

vergiyi doğuran olay olarak kabul edilir. Vergiyi doğuran olayın hukuken 

yasaklanmıĢ olması dahi vergi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yasa dıĢı 

uyuĢturucu ticaretinden elde edilen bir gelir bile vergi sistemi açısından 

                                                 

115  Bilici, a.g.e., s.59. 
116 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu, mad. 19. 
117 Yunus Oruç,  “Türk Vergi Hukukunda Vergiyi Doğuran Olay”, Vergi Dünyası, Ankara, Ekim 2011, S. 362, 

s.130. 
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vergilendirilecek bir gelirdir.
118

 

4.2. Verginin Tarhı 

Tarh, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden 

vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibarıyla tespit eden idari 

muamele olarak tanımlanmıĢtır.
119

  

Kısaca ifade edilecek olursa, tarh, vergi borcunun vergi idaresi tarafından 

hesaplanmasıdır. Türk vergi sisteminde kural olarak beyan üzerine tarh usulü 

benimsenmektedir. Bununla birlikte, verginin beyanına iliĢkin eksiklikler bulunması 

durumunda vergi idaresi tarafından resen ve ikmalen tarh usulü bulunduğu gibi hiç 

beyan olmadığı bazı durumlarda verginin idarece tarhı da söz konusu 

olabilmektedir.
120

 

Bilindiği gibi vergiler belli oranlar üzerinden alınmaktadır. Örneğin kurumlar 

vergisi oranının % 20 olduğu ülkemizde, 100.000TL gelir elde eden bir Ģirketin, 

vermiĢ olduğu beyana istinaden idare tarafından 20.000TL ödenecek kurumlar vergisi 

hesaplanması, kurumlar vergisi yönünden bir vergi tarh iĢlemidir. 

4.3. Verginin Tebliği 

Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların, yetkili 

makamlar tarafından mükellefe veya diğer bazı kiĢilere bildirilmesine verginin tebliği 

denir. Ġdari iĢlemlerde iĢlemlerin muhatabı olan kiĢilerin bu iĢlemlerden haberdar 

olabilmeleri ve hukuken sorumlu tutulmaları bu idari iĢlemlerin yasada öngörülen 

Ģekilde ilgiliye tebliğ edilmesine bağlıdır. ġayet idari iĢlem usulüne uygun bir Ģekilde 

ilgilisine tebliğ edilmez ise, idari iĢlemin yargı yerleri tarafından iptali söz konusu 

                                                 

118 Bilici, a.g.e., s.60. 
119 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu, mad. 20. 
120 Bilici, a.g.e., s.60. 
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olabilecektir.
121

 

Tebligat posta yoluyla, ilan Ģeklinde ya da memur vasıtasıyla olacağı gibi 

daire veya komisyonda da yapılabilir. Kanun koyucu tarafından farklı tebliğ yolları 

öngörülerek idari bir iĢlem olan vergilendirme iĢleminin mükellefe en uygun Ģekilde 

tebliğ edilebilmesi öngörülmüĢtür. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus ise 

vergilendirme iĢlemlerinin tebliğinde 11.02.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu hükümleri yerine VUK‟nun tebligata iliĢkin hükümleri uygulanır.
122

 

Vergilendirmeye iliĢkin olarak mükellefin kiĢisel hakkı bakımından hüküm 

ifade eden birçok iĢlem usulüne uygun bir tebliğ ile bildirilmektedir. Tebliğin usulüne 

göre yapılması çok önemlidir. Tebliğ ile birlikte mükellefler kendisine bildirilen vergi 

borçlarını ödeyebilecekleri gibi süresi içinde yargı yoluna da baĢvurabilirler.  

4.4. Verginin Tahakkuku 

Tahakkuk, yani verginin kesinleĢmesi, tarh ve tebliğ edilen verginin ödenecek 

hale gelmesidir. Tarh iĢlemi ile hesaplanan vergi miktarı tebliğ ile mükellefe 

duyurulduktan sonra herhangi bir itiraz olmaması durumunda artık kesinleĢerek 

belirlenen vadeye göre ödenebilecek hale gelir.
123

 Beyana dayalı vergilerde verginin 

tahakkuku tahakkuk fiĢinin tebliği ile olmakta ve verginin kesinleĢmesi anlamına 

gelmektedir. Ancak idarece resen yapılan bir tarhiyat var ise tarhiyatın tebliğinden 

itibaren mükellef tarafından 30 gün içinde dava açılmaması halinde tahakkuk 

gerçekleĢmekte, dava açılması durumunda ise mükellefin aleyhine karar çıkması 

halinde vergi tahakkuk etmekte ve itiraz ve temyiz aĢamalarından sonra vergi 

                                                 

121 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu, mad. 21. 
122 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu, mad. 94. 
123 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu, mad. 22. 
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kesinleĢmektedir.
124

 

4.5. Verginin Tahsili 

Tarh, tebliğ ve tahakkuk aĢamalarından sonraki aĢama verginin ödenmesi 

aĢamasıdır. Ödeme nakden veya banka yoluyla olabileceği gibi mahsuben ödeme de 

yapılabilmektedir. Hatta aracınıza ait motorlu taĢıtlar vergisini Gelir Ġdaresi‟nin 

internet sayfası aracılığıyla kredi kartıyla ödemek mümkündür. ġayet vergi 

mükellefinin baĢka bir idari iĢlem nedeniyle örneğin katma değer vergisinden 

kaynaklanan bir iade alacağı bulunması halinde, mükellef bu alacağını diğer 

borçlarına mahsuben ödeyebilir.
125

 

Vergi kural olarak mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. 

Mükelleflerin mükellefiyet sicil kayıtları bağlı olduğu vergi dairesi tarafından 

tutulmakta olup, tüm mükelleflerin vergilendirmeye iliĢkin bilgileri, borçları, 

ekonomik ve servetlerine iliĢkin kayıtlar bağlı oldukları vergi dairesi tarafından takip 

edilmektedir. Günümüzde kredi kartı ile vergi ödeme kolaylıkları getirilmiĢ olup, 

bankalar tarafından yapılan bu tahsilatlar süresi içerisinde mükellefin bağlı olduğu 

ilgili vergi dairelerine aktarılır.
126

 

                                                 

124 Bilici,a.g.e., s.69. 

 125 Doğan, ġenyüz Türk Vergi Sistemi, 6. Baskı, Ezgi Kitapevi, Bursa, 2000, s.10. 
126 Bilici,a.g.e., s.70. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

DENETĠM KAVRAMI VE DENETĠM TÜRLERĠ, VERGĠ DENETĠMĠ, VERGĠ 

DENETĠMĠN AMACI, VERGĠ DENETĠMĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ VE VERGĠ 

DENETĠMĠNĠN ARAÇLARI 

 

             Bu bölümde, denetim kavramıyla ifade edilmek istenilen hususlar ele alınacak ve 

vergi denetimi müessesesi etraflıca incelenecektir. Ayrıca, vergi denetimi kavramı 

irdelenerek, vergi denetiminin hangi araçlar kullanılarak yapıldığı ortaya konulmaya 

çalıĢılacaktır. 

1. DENETĠM KAVRAMI 

Denetim kelimesi Latince dikkatlice dinlemek kökünden gelmekte olup, sözlük 

anlamı olarak, bir iĢin doğru yapılıp yapılmadığını incelemek, kontrol etmek, murakabe 

etmek teftiĢ etmek anlamlarına gelmektedir.
127

 

Denetim, denetlenecek unsurların bu unsurlara iliĢkin olarak önceden 

belirlenmiĢ kriterlere uygunluk derecesini belirlemek için veri toplanması ve bu 

verilerin değerlendirilmesinden elde edilen sonuçların ilgili kiĢi ya da birimlere 

raporlanması faaliyetinden oluĢan, sistematik bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bir 

doğruluk ve uygunluk tespiti niteliğindeki denetimin kalite ve güvenilirlik açısından 

güvencesi büyük oranda denetim faaliyetinin belirlenmiĢ standartlara uygunluğuna 

bağlıdır.
128

 

Denetim; bir kiĢi, bir kurum veya iktidar için söz konusu olabilir. Denetim ile 

denetlenecek unsurun görünümünün, yapısının iĢlerliğinin ve uğraĢlarının, yanlıĢlık, 

                                                 

127 H. Serdar Özdemir, “Türleri ve Fonksiyonları Bakımından Denetim Kavramı”, Vergi Raporu Dergisi, 

Ankara, ġubat-Mart 2000, s.48. 
128 Mehmet Abanoz, “Yasal Mali Denetim ve Kurumsal Gözetim Mekanizmasının Tesisi Süreci”, Yaklaşım 

Dergisi, Ankara, Ekim 2009, S. 202,s.22. 
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çeliĢki, uyumsuzluk veya eksiklik içerip içermediği kontrol edilir. Denetim için, 

yasalar, tüzükler, yönetmelikler, kararlar kurallar ve akılcı yaklaĢımlar ölçü olarak 

alınabilir. Denetim ile belirli bu kriterler çerçevesinde ölçme, gözleme ve izleme 

iĢlemleri yapılmaktadır. 
129

 

Denetim, yönetim biliminin ana iĢlevleri arasında yer almaktadır. Denetim ile 

gerek idari gerekse özel bir örgütün öngörülen amaçlarına ulaĢıp ulaĢmadığının 

tespitine yönelik faaliyetlerin bütünü ifade edilmektedir.
130

 

Denetim, ekonomik olayların gerçek durumunun, yasal düzenlemeler ve 

muhasebe prensipleri açısından kayıtlarla uygunluğunun tespit edilmesi ve 

onaylanmasıdır.
131

 

Denetim, yapılan bir iĢlemin, daha önceden belirlenmiĢ kanun, yönetmelik, 

yönerge gibi soyut bir takım düzenlemelere uygun olup olmadığının ya da ne kadar 

uygun olduğunun araĢtırılması, ortaya konulması ve raporlanmasıdır.
132

 

Kısaca ifade edecek olursak denetim, belli bir ekonomik varlığa iliĢkin sayısal 

veriler hakkındaki kanıtların, bu verilerin önceden saptanmıĢ ölçütlere uygunluk 

derecesini belirlemek ve rapor etmek amacıyla, bağımsız ve gerekli niteliklere sahip 

kiĢi ya da birimler tarafından toplanması ve değerlendirilmesi sürecidir.
133

 

Denetim yapan görevliler bazı etik kurallar ile bağlıdır. Denetim elemanları en 

baĢta tarafsız ve nesnel hareket etmek durumundadırlar. Ayrıca denetim görevlileri 

dil, din, ırk farkı gözetmeksizin eĢit davranmaları gerekir. Yine denetim görevlileri, 

dürüstlük, gizlilik, çıkar çatıĢmasından kaçınma, nezaket ve saygılı davranma, 

yetkinlik ve mesleki özen Ģeklinde ifade edilen diğer etik değerlere sahip olmalıdır .
134

 

                                                 

129 Figen Altuğ, Mali Denetim, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000, s.3. 
130 Erkan Çalgan v.d, “ Muhasebe Denetimi”, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Yayın 

No:113, Ġstanbul,  2008, s. 33. 
131 Gürhan Zorbay, “Uluslararası Denetim Standartları, 3568 sayılı Kanunda Görünümü” Mükellefin Dergisi, 

Ankara, Eylül 2004, s.83. 
132 Tekin, Çelikkaya, a.g.e.,  s.27. 
133 Çalgan v.d, a.g.e., s. 36. 
134 Ahmet Ozansoy, “Denetim Etiği”, Yaklaşım, ġubat 2011, S. 218, s.50. 
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2. DENETĠMĠNĠN TÜRLERĠ 

Denetim, denetim yapan birimlere göre yani denetimi yapan kuruluĢun niteliği 

bakımından kamusal ya da özel denetim olup olmadığına göre, incelemenin 

kapsamına göre, denetleyenle denetlenen birimlerin iliĢkilerine göre çeĢitli 

sınıflandırmalara tabi tutulabilir. 

2.1. Denetim Birimlerine Göre Sınıflandırılma 

Mali denetim; çok boyutlu bir kavram olarak karĢımıza çıkmakta olup, bu 

geniĢ denetim alanı değiĢik sınıflandırmalara tabi tutulabilir. Vergi denetimi, mali 

denetimin içinde vergi gelirlerinin denetimini kapsayan bir alandır. Vergi Denetimi, 

kamu hukuku içerisinde yer alan vergi kanunlarına uygun olarak yapılmaktadır.
135

 

Vergi denetimini, kamusal ve özel denetim olarak inceleyebiliriz. Kamusal 

denetim; kamu denetim organlarınca yapılan denetimi ifade etmekte olup; özel 

denetimden kasıt ise, 13.06.1986 tarihi ve 20194 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 

01.06.1986 tarihinde kabul edilen 3568 sayılı yasa uyarınca Serbest Muhasebeci 

Mali MüĢavir ve Yeminli Mali MüĢavir adı altında düzenlenen meslek mensuplarınca 

veya bu meslek mensuplarınca kurulan tüzel kiĢilerce yapılan denetimdir.
136

 

Kamu organları tarafından yapılan denetim, denetimin amaçlarına, kapsamına, 

denetimi yapan birimlere göre sınıflandırılabilir. Kanun hükümlerince ya da 

uygulamaya göre, kamu gelirleri ile giderleri ve mal varlıkları üzerinde her türlü 

mali denetimle yetkili olan organlara; genel denetim organları denmektedir. Buna 

göre ülkemizde Yasama Organı, Devlet Denetleme Kurulu, Maliye TeftiĢ Kurulu ile 

SayıĢtay ve diğer Yargı Organları genel denetim organları olarak sayılmaktadır. 

Maliye TeftiĢ Kurulu‟nun kaldırılması üzerine kurulan Vergi Denetim Kurulu‟nu da 

                                                 

135 Nihat Onat , “Mükellef Nezdinde Vergi Ġncelemeleri,  Denetim, Muhasebe Standart ĠliĢkileri”, Denetim 

Dergisi, Sayı: 1993/10, Ġstanbul, 1993, s.36. 
136 Celal Kepekçi, Denetim, Siyasal Kitapevi, Ankara, Mart 1995, s.20. 
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bu kapsamda görmek mümkündür.
137

 

Kamu gelirlerinin denetimi kapsamında gerçek ve tüzel kiĢilerin iĢlem ve 

hesaplarının vergi mevzuatına uygunluğunu ve bildirimlerinin doğruluğunun 

denetimini yapmaya yetkili birimler, V.U.K.‟un 128 ve 135. maddesinde belirtilen 

Vergi MüfettiĢleri, Vergi MüfettiĢ Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya 

vergi dairesi müdürleri ile Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının merkez ve taĢra teĢkilatında 

müdür kadrolarında görev yapanlardır.
138

 

Ülkemizde kamusal denetim modelinin, bakanlıklar baz alınarak örgütlendiği 

söylenebilir. Bakan, bakanlığın en üst hiyerarĢik amiri olarak, kendi emri altında 

bulunan kiĢi ve birimlerin denetimini kendine bağlı teftiĢ kurulları eliyle 

yapmaktadır. Bu sistem, siyasi iradenin temsilcisi olan bakanın, liyakat, nitelik, 

tarafsızlık gibi ilkelerin dıĢında hareket edebilmesine her zaman imkân verebilir. Bu 

nedenle, mevcut sistemin dıĢında, tüm bakanlık teftiĢ kurullarının bağlı olduğu, 

bağımsız, özerk bir denetim üst kurulu fikri tartıĢılmaktadır.
139

 

Özel denetim; serbest meslek sahibi ya da meslek mensubu kiĢiler tarafından 

kurulan Ģirket tarafından yapılan denetimdir. Ülkemizde nispeten yeni uygulanmaya 

baĢlanan özel denetim, 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebe Mali MüĢavirlik ve Yeminli 

Mali MüĢavirlik Yasasıyla uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Türkiye‟de vergi kayıp ve 

kaçaklarının büyüklüğü idarenin denetim elemanı sayısındaki yetersizliği gibi 

nedenlerden dolayı vergi denetimi üzerine kurulu yeni bir model oluĢturulmaya 

çalıĢılmıĢtır.
140

 

 

                                                 

137 Figen Altuğ, Mali Denetim, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 1995, s.51. 
138 Celal Kepekçi, a.g.e., s.6. 
139 Ahmet Ozansoy, “Denetim Modeli Nasıl Olmalı?”, Yaklaşım Dergisi, Ankara,  Kasım 2011, S. 227, s.78. 
140 Nihal Saban, “3568 ve 4008  sayılı Yasalar, Tebliğler, DanıĢtay Kararları  Ardından Meslek Mensupları, 

“Mesleğin  Konusu ve Sorumluluk”, Vergi Sorunları Dergisi,  Ankara, Mayıs 1995, S. 80, s.95. 
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Vergi denetimi ile 3568 sayılı Yasa kapsamında görev yapan yeminli mali 

müĢavirler tarafından yapılan mali denetim arasında yakın bir iliĢki vardır. Yasa 

koyucu tarafından yeminli mali müĢavirlik müessesesinin, Maliye Bakanlığı‟nın 

vergi denetimindeki yükünün hafifletmesi, mükelleflerin vergi sistemine olan 

uyumunun artırılmasına katkıda bulunması gerekçeleriyle kurulduğu söylenebilir.
141

 

2.2. Ġncelemenin Kapsamına Göre Sınıflandırma 

Denetimi, incelemenin kapsamına göre tam vergi denetimi, kısmi vergi 

denetimi ve sınırlı vergi denetimi Ģeklinde inceleyebiliriz. Tam vergi denetimi, tüm 

vergi kanunları açısından yapılan vergi denetimidir. Kayıtların muhasebe ve vergi 

kanunları yönünden değerlendirilmesidir. Kısmi vergi denetiminde, tek bir vergi türü 

itibariyle matrahının ya da matrahın bir bölümünün, ya da bir olayın bir bölümünün 

ayrıntılı olarak incelenmesidir. Sınırlı vergi denetiminde ise sadece, vergi 

kanunlarının usuli ve Ģekli hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesi ile 

yetinilen denetimdir. Bu denetim, doğrudan tarhiyatta yönelik bir denetim olmayıp 

tarhiyat öncesi bir hazırlık aĢaması olarak görülebilir.
142

 

6009 sayılı Yasa ile yapılan yeni düzenleme ile vergi incelemelerine, tam 

inceleme ve sınırlı inceleme Ģeklinde ikili bir ayrım getirilmiĢtir. Tam incelemede 

incelemeye tabi tutulanların tün vergi türleri itibarıyla incelmesi yapılırken, sınırlı 

incelemede belirli bir konuda ödenmesi gereken verginin doğruluğu araĢtırılmaya 

çalıĢılmaktadır.
143

 

 

                                                 

141 Mehmet Korkusuz, “Son Operasyonlar ve Yeminli Mali MüĢavirlik Mesleği”, Yaklaşım Dergisi, S.10, 

Ankara, 2000, s.11. 
142Latipa Kulmanova,“Vergi Denetimi Etkinliği Türkiye Uygulaması” Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Bursa, 2006, s.13.  
143 Murat Dayanç, “6009 sayılı Kanun Çerçevesinde Tam ve Sınırlı Ġncelemenin EleĢtirisi”, Vergi Dünyası, 

Ankara, Ağustos 2011, S.360, s.63. 
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2.3. Denetleyenle Denetlenen Birimlerin ĠliĢkileri Bakımından Sınıflandırma 

Ġç denetim, kamu ya da özel nitelikteki bir kurumun her türlü faaliyetini 

kontrol etmek, denetlemek, geliĢtirmek, iyileĢtirmek ve kuruma katma değer 

sağlamak amacıyla, bağımsız ve tarafsızlığı yasal olarak kabul edilmiĢ bir kuruluĢun 

kendi gerekli yetkilere ve yeterliliğe sahip elemanlar tarafından denetlenmesi olarak 

ifade edilebilir.
144

 

Ġç denetimde, iĢletmenin faaliyetlerinin geliĢtirilmesi amacıyla yine kendi 

bünyesinde bulunan ancak bağımsızlığa sahip olup, güvence sağlama ve 

danıĢmanlık gibi görevleri bulunan birimler ifade edilmektedir.
145

 

Ġç denetimde denetçiler, üst yönetimin belirlediği çerçevede faaliyetlerini 

yerine getirmeye çalıĢtıkları için iç denetim iĢletmenin üst yönetimiyle 

sınırlandırılmıĢtır. Ġç denetçiler iĢletmenin kendi çalıĢanı konumundadırlar.
146

 

Vergi Denetiminin iç denetim ve dıĢ denetim olmak üzere iki boyutundan söz 

etmek mümkündür. Ġç denetim; idari denetimi kapsar ve vergi toplamakla görevli 

dairelerin hiyerarĢik üst makamları ile Maliye Bakanlığı‟nın denetim birimleri 

tarafından yapılır. DıĢ denetim ise, vergi mükellefleri olan gerçek ve tüzel kiĢiler 

üzerinde vergi denetim birimlerince yapılan denetimdir.
147

 

Vergi yönetimi bünyesinde yer alan yönetsel denetim de diyebileceğimiz iç 

denetim, vergi gelirlerini tahsil eden kurumların kendi içlerinde yaptıkları 

denetimdir. Gelir toplama iĢlevini temelde Maliye Bakanlığı‟nın bu iĢle görevli olan 

vergi dairesi personeli tarafından gerçekleĢtirir. Diğer kurumlar da kanunlarla verilen 

yetkiler kapsamında Maliye Bakanlığı adına gelir toplar ve bu gelirleri saymanlıklar 

aracılığıyla Maliye Bakanlığına aktarır. Maliye Bakanlığı ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına 

                                                 

144Kubilay Soydan, “Ġç Denetim Nedir‟‟, http://www.ogm.gov.tr/icdenet/makaleler/makale1.doc, (1 Ocak 

2009). 
145 Özdemir, a.g.m., s.52. 
146 Ersin Güredin, Denetim, 6. Baskı, Beta Yayınları, Ġstanbul,1994, s.15. 
147 Kulmanova, a.g.t., s.14. 
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bağlı denetim birimleri de uygulama sırasında ya da uygulamadan sonraki iĢlemlerin 

yasaya uygunluğunu belirlemek, düzeltmek ve sorumluyu bulmak amacıyla yönetsel 

denetim yaparlar. Bu denetimi vergi müfettiĢleri yapmaktadır.
148

  

Kısaca ifade edecek olursak vergi denetiminde iç denetim ile anlatılmak 

istenen, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı bünyesi içindeki vergi gelirlerini toplamaya yetkili 

personelin, vergi müfettiĢleri tarafından denetlenmesidir. 

DıĢ denetimde, iç denetimin aksine denetçiler iĢletmenin dıĢında olup 

iĢletmeyle herhangi bir bağlantıları yoktur. Bu denetimde bağımsız denetim 

elemanları tarafından denetlenecek kurumun belirlenmiĢ kriterlere göre incelenmesi 

söz konusudur.
149

 

Vergi mükelleflerinin vergilendirme ile ilgili düzenleyici hükümlere ne 

ölçüde uyduklarını tespit etmek amacıyla yapılan denetimdir. DıĢ denetim sonucunda 

tespit edilen hususlara iliĢkin istatistiki veriler sürekli takip edilir . Bu Ģekilde dıĢ 

denetim, vergi yönetiminin baĢarısının en belirleyici kıstaslarından olup, denetimin 

etkinliği, vergi yönetiminin de gücünün bir göstergesi olarak kabul edilir.
150

 

DıĢ denetim, yoklama,  vergi incelemesi, arama, bilgi isteme ve bilgi 

toplama olmak üzere çeĢitli yöntemlerle yapılmaktadır. Bu denetim yapılırken vergi 

idaresi her türlü ekonomik veri, analiz ve kontrol metotlarından yararlanır. ÇeĢitli 

vergiler bakımından mükelleflerin hesap, kayıt, defter, belge ve iĢlemlerinin ne 

Ģekilde inceleneceği ile ilgili olan inceleme tekniği aĢamasında yapılan çalıĢmalar, 

her zaman sabit olmayıp, olayın niteliğine inceleme elemanlarının bilgi ve 

yetenekleri ile karĢılaĢılan durumlara göre değiĢmektedir.
151

 

                                                 

148 Türk Vergi Sistemi ve 50. Yılında Hesap Uzmanları Kurulu, HUK 50. Yıl Armağanı,  Acar Matbaacılık 

A.ġ. Ġstanbul, 1995, s.128-129. 
149 Ahmet Yeman, “Bağımsız DıĢ Denetim Nedir? Yararları ve Diğer Denetim Türlerinden Ayırt Edilmesi”, 

Vergi ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, S:154 ġubat 2001, s.83. 
150 Kemal Kılıçtaroğlu,  “Gelirler Ġdaresinin Denetim Fonksiyonu ile Denetimde Bilgisayar ve Diğer ĠletiĢim 

Araçlarının Kullanımı”, 1989 Yılına Girerken Türkiye’de Denetimin Etkinlik ve Verimliliği Sempozyumu, 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı,  AraĢtırma, Planlama Koordinasyon Kurulu, Yayın No:1990/308, Ankara, 

ġubat 1990, s.193. 
151 Muhlis Özdamar, “Çizgileriyle Genel Ġmalat Maliyetleri”, Vergi Sorunları Dergisi, 1988/I, Ankara, s.37. 
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3. BAĞIMSIZ DENETĠM 

Bağımsız denetimde, çalıĢma metotları, denetim standartları önceden soyut 

kurallarla belirlenmiĢtir. Denetim, profesyonel denetim elemanları tarafından kendi adlarına 

ya da bir denetim kurumuna bağlı olarak yapılmaktadır.
152

 

Ülkemizdeki son dönem geliĢmeler dikkate alındığında kamu denetiminin dıĢında 

bağımsız denetçilerden yararlanmada bir artıĢ olduğu görülmektedir.
153

 

Bağımsız denetim, denetleyen kiĢi veya kurumun, denetlenen kiĢi veya 

kurumdan tamamen ayrı olmasını ifade eder. Bağımsız olma denetime artı bir değer 

katar. Ancak bu olumlu etki, belirli standartlarla güvenilir olmayı da gerekmektedir. 

Bunların baĢında, denetim yapacak kiĢi ve kuruluĢların belirli nitel ve nicel yeterliliğe 

haiz asgari standartlara sahip olması gelmektedir. Diğer taraftan bağımsız denetim 

yöntemleri, planlama, gözetim, kanıt toplama ve sonuçlarının raporlanması da ayrıca 

standartlaĢmayı gerektirmektedir. Türkiye‟de bağımsız denetim konusunda çok 

baĢlılık söz konusudur. Bağımsız denetim konusunda yetkili tek bir üst kurum 

bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Hazine MüsteĢarlığı gibi kurumların 

bağımsız denetim konusunda çeĢitli mevzuatlardan kaynaklanan yetkileri 

bulunmaktadır. Yine bağımsız denetime yetkili Ģirketler de ayrı mevzuatlar 

kapsamında birden fazla konuda bağımsız denetim yapabilmektedir.
154

 

Ülkemizde denetim mesleği ile ilgili ilk ve temel düzenleme 3568 sayılı 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali 

                                                 

152 Güredin, a.g.e., s. 9. 
153 ġerafettin Sevim, Tansel Çetinoğlu, Niyazi Kurnaz, “Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde AB 8. Yönergesi 

Kapsamında Türkiye‟de Denetim ve Denetçilik Mesleğinin Durumu: AB Müzakereleri GeliĢim Ġçin Fırsat 

Mıdır?”, Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Mart 2006, S:74, s.44. 
154Merdan ÇalıĢkan, “Ülkemizde Bağımsız Denetim Mevzuatı ve Güncel Düzenleme ÇalıĢmaları”, E- Yaklaşım,  

YaklaĢım Yayınları, Ankara, Mayıs 2009, S: 197. 
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MüĢavirlik Kanunu
155

 ile yapılarak Maliye Bakanlığı ve meslek kuruluĢu niteliğinde 

bulunan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler 

Odaları Birliği (TÜRMOB) bu alanda yetkili kılınmıĢtır.  

3568 sayılı Kanunun 1. maddesinde, Kanunun amacı belirtilmiĢtir: 

“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 resmi 

mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları 

gerçekleştirmek üzere "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik" ve "Yeminli Mali 

Müşavirlik" meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 

Mali Müşavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, 

organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemektir.” 

3568 sayılı Kanunun 1. maddesinde, meslek mensuplarının görev ve yetkileri 

düzenlenmiĢtir. Buna göre, muhasebeci ve mali müĢavirlerin görev ve yetkileri 

Ģunlardır:  

 “ Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;  

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, 

defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini 

düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. 

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali 

mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda 

müşavirlik yapmak. 

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, 

denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, 

rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. 

Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci 

mali müşavir denir.” 

3568 sayılı Kanunun 1. maddesinde, görev ve yetkileri ise Ģunlardır: 

 “ (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12. nci 

maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.  

Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu 

açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.” 

                                                 

155 3568 sayılı Kanun 13.6.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 
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3568 sayılı Kanunun 12. maddesinde, 3568 sayılı Kanunun 1. maddesinde, 

düzenleme yer almıĢtır: 

“Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve 

işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe 

prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim 

standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.” 

3568 sayılı Kanun‟a göre muhasebe ve vergi denetimi yetkisine sahip meslek 

mensubu olan yeminli mali müĢavirlerin bu yetkileri uygulama aĢamasında temelde 

vergi denetimi ile sınırlı olduğu söylenebilir.
156

 

3568 sayılı Kanun kapsamında görev yapan meslek mensuplarının görevlerini, 

vergi denetiminden ziyade mükelleflerin defter ve kayıtlarının tutulmasıyla 

sınırlandırıldığı söylenebilir. Bu durum yasal düzenlemelerden ziyade vergi 

idaresinin tutumundan kaynaklanmaktadır.
157

 

3.1. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Görevleri 

02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 660 sayılı 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu‟nun TeĢkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (660 sayılı KHK) ile Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu oluĢturulmuĢ ve uluslararası 

standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluĢturma ve yayımlama, 

bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlama, denetim 

standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluĢlarını 

yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında 

kamu gözetimi yapma yetkisi verilmiĢtir.
158

 

660 sayılı KHK‟ya göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

                                                 

156 Abanoz, a.g.m.,s.23. 
157 Türker, a.g.e. ,s.20. 
158 N. Emre Ergin, “660 sayılı Kanun Hükmünde Kararrname ile Bağımsız Denetim”, Yaklaşım, Ankara, ġubat 

2012,  S. 230. s.130. 
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Kurumu, Kurul ve BaĢkanlıktan oluĢmakta olup; Kurulun yetkileri, Türkiye 

Muhasebe Standartlarını oluĢturmak, uluslararası standartlarla uyumlu ulusal denetim 

standartlarını oluĢturmak, bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluĢlarının 

kuruluĢ Ģartlarını ve çalıĢma esaslarını belirlemek, Bağımsız denetim yapacak meslek 

mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, disiplin ve soruĢturma 

iĢlemlerini yürütmek, yabancı ülkelerin Kurulun görev alanıyla ilgili konularda 

yetkili birimleriyle iĢbirliği yapmak, denetimin kalitesinin artırılmasına yönelik 

düzenlemeler yapmak, mevzuatla verilen diğer benzeri görevleri yapmak Ģeklinde 

sayılmıĢtır.
159

 

3.2. Bağımsız Denetimde Türkiye’nin Geldiği Nokta 

Bağımsız denetimin önemi son yıllarda daha da göz önüne çıkmıĢtır. Gerek 

ülke ekonomilerinin büyümesi gerekse çok uluslu Ģirketlerin büyük sermaye yapıları 

bunu ortaya koymaktadır. Bağımsız Denetim mesleğinin itibarı ve bağımsız denetim 

Ģirketlerine olan güven 2000‟li yılların baĢında batıda yaĢanan Enron , Worldcom, 

Parmalat gibi Ģirketlerle özdeĢleĢen finansal skandallarla birlikte sarsılmıĢ, bunun 

sonucunda da ABD‟de 2002‟de çıkarılan Sarbanes-Oaxley (SOX) Yasasıyla, 

bağımsız denetim üzerinde daha sıkı kamu gözetimi (public oversight) sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB)‟nde de bu konuda öteden beri devam 

eden çalıĢmalar SOX Yasası‟ndan sonra hız kazanmıĢ ve Revize 8. Direktif 

(Directive 2006/43/EC), 29.06.2006 yılında AB Resmi Gazetesi‟nde yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir.
160

 

660 sayılı KHK‟ye baktığımızda, kamu gözetimine iliĢkin yapılan bu 

değiĢikliklerin, çeĢitli kamu otoriteleri tarafından bağımsız denetime iliĢkin yapılan 

düzenlemelerin ortaya çıkardığı çok baĢlılığı ve farklılıkları ortadan kaldırılması 

amacına yönelik olduğunu görmekteyiz. Nitekim, 660 sayılı KHK‟nın bir çok hükmü 

                                                 

159 2.11. 2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 660 sayılı KHK, mad. 9. 
160 Mustafa Aysan, “Enron Olayı” , www.malihaber.com/modules.php ( 30/09/2007).  

http://www.malihaber.com/modules.php
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yukarıda belirtilen Revize 8. direktife uyumlu olduğunu söylemek mümkündür.
161

 

Bağımsız denetim alanında yapılan bir diğer yenilik olan Kamu Denetçiliği 

Kurumu (Ombusman), 5982 sayılı Yasa ile birlikte hukukumuza girmiĢtir.
162

 Kamu 

denetçisi idarenin eylem ve iĢlemleri üzerinde yeterlilik ve hukuka uygunluk denetimi 

yapmaya yetkili bir kurumdur. Vergilendirme iĢlemi, idarenin tek yanlı ve bireysel 

bir idari iĢlemi olduğu düĢünüldüğünde, vergilendirme iĢlemlerinin Kamu  Denetçiliği 

Kurumunun görev alanına girdiği kabul edilebilir. Ancak vergisel sorunlar, hukuki 

bilgi yanında kendine özgü teknik bilgiyi de gerektirdiğinden bu alanda uzman kamu 

denetçilerinin Kamu Denetim Kurumunda istihdam edilmesi gerekmektedir.
163

 

 

4. VERGĠ DENETĠMĠ 

Kamu harcamaların en ucuz kaynağı vergi gelirleri olduğu için ülkeler vergi 

gelirlerine büyük önem vermektedirler. Ancak her geçen gün vergi gelirlerinin 

toplanması biraz daha zorlaĢmaktadır. Vergi ödeyenlerin vergiye karĢı bir direnç 

gösterdiği gözlemlenmektedir. Kamu idareleri ise, yeni vergiler koymak yerine 

mevcut vergilerin daha iyi toplanması konusunda çaba göstermektedir. Daha iyi vergi 

toplayabilmenin en etkin yolu ise vergi denetimidir.
164

 

Vergi tahsilatında yaĢanan aksaklıklar, bütçe açığı, borçlanma maliyetlerinin 

artması, ülke ekonomisinin zayıflaması gibi sorunlara sebep olacağından, vergi 

kaçakçılığı kamu düzenine karĢı iĢlenen bir suç olarak görülebilir.
165

 

Vergi denetimi, vergi mevzuatı ile vergiye tabi tutulan mükelleflerin tam 

olarak kavranabilmesi, vergi idaresi ile mükelleflerin yürürlükte olan vergi sisteminde 

                                                 

161 Ergin, a.g.m, s.130. 
162 5982 sayılı Kanun 13.5.2010 tarih ve 27580 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 
163 Mehmet Yüce, Ezel Altunay, “Türkiye‟de Kamu Denetçiliği Kurumu ve Vergi UyuĢmazlıkları Açısından 

ĠĢlevi”, Vergi Dünyası, Ankara, Mart 2011, S.355, s.185. 
164 Mustafa Özdil, Ekonomik ve Sosyal Hayatta Verginin Yeri Vergi İdaresi, Vergide Adalet ve Reform, 2000‟li 

Yıllarda Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Vakfı, Ankara, 2009, s.100. 
165 ġimĢek, a.g.e., s.39. 
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yer alan ödevlere uyumunun tespit ve teĢvik edilmesi, ödenmesi gereken verginin tam 

ve zamanında ödenmesinin sağlanmasına yönelik vergi idaresi faaliyetlerinin 

tamamıdır.
166

 

Vergi mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine 

getirilip getirilmediği, ödenmesi gereken verginin tam olarak ödenip ödenmediği, 

beyan ve bildirimlerin gerçeğe uygun olup olmadığı hususlarının vergi idaresince 

belirlenen çeĢitli metotlarla araĢtırılması, incelenmesi ve ödevlerin yerine 

getirilmesinin sağlanması faaliyetleri, bir bütün olarak vergi denetimi tanımı içinde 

yer almaktadır.
167

 

Denetim ile ilgili ölçülerin vergi denetiminde de geçerli olduğu söylenebilir. 

Vergi denetimi, ödenmesi gereken verginin, doğruluğunu araĢtırmak, 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 dıĢ denetimi kapsayan geniĢ bir kavram olduğu 

görülmektedir. Vergi denetimi ile bir taraftan vergi mükelleflerinin beyanlarının 

doğru olup olmadığı (dıĢ denetim), diğer taraftan vergi idaresinin merkez ve taĢra 

teĢkilatındaki görevlilerin yaptıkları iĢlemleri kanuni düzenlemeler çerçevesinde 

yerine getirip getirmedikleri incelenmektedir.
168

 

Vergi denetimi, mali idarenin hem kendisinin hem de mükelleflerin vergi 

mevzuatına uyup uymadıklarını tespite çalıĢarak, varsa hataların düzeltilmesini 

sağlamaya yöneliktir. Vergi denetimi, vergi ziyaı
169

 halinde öngörülen cezalar ile 

                                                 

166 Hesap Uzmanları Kurulu, Türk Vergi Sistemi ve 50. Yılında Hesap Uzmanları Kurulu, HUK 50. Yıl 

Armağanı, Ankara, 1995, s.93. 
167 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.47. 
168 Ġbrahim Organ, Vergi Denetimi ve Türkiye Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008,s. 37. 
169 Vergi ziyaı kavramı,  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 341. maddesinde, verginin zamanında tahakkuk 

ettirilmemesini ya da eksik tahakkuk etmesi Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 
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vergi kaçırma faaliyetlerinden caydırmaya yönelik iĢlemlerin tümünü de ifade eder. 

Vergi denetimi ile vergilendirme iĢlemlerinin yapan vergi memurlarının mevzuata 

uygun olarak hareket edip etmediği kontrol edildiği gibi, verilmesi gereken 

beyannamelerin doğruluğu yönünden mükelleflerin de denetimi yapılmaktadır.
170

 

Vergi denetimi denildiğinde kimlerin denetleneceği konusunun her türlü 

siyasi, sosyal, kiĢisel ve kurumsal hesapların dıĢında tutulduğunun ortaya konulması 

ve bu konuda kamuoyunun tatmin olması gereklidir.
171

 

Vergi denetimiyle, verginin en az kayıp ve kaçakla toplanması, vergi 

gelirlerinin artırılması, vergi bilincinin artırılması, mükelleflerin aydınlatılması, 

haksız rekabetin önlenmesi gibi amaçlara ulaĢılmaya çalıĢılır. Bu nedenle vergi 

denetiminde özellikle kiĢiye göre denetim yapılmadığı, objektif olunduğu izleniminin 

kamuoyunca edinilmesi çok önemlidir. KiĢiye göre denetim yapıldığı düĢünülüyor 

ise, denetim birimlerine olan güven ve itibar kaybedilecektir.
172

 

Mükelleflerin, vergi idaresi ile uyumlu hareket ederek, ödevlerini yerine 

getirmesi vergi uyumu kavramını ifade etmektedir. Vergi uyumu ülkelerin geliĢmiĢlik 

seviyelerine göre farklılık gösterir. Verginin toplumsal bir görev olarak görülmesi, 

vergide adalete olan inanç, vergi idaresine olan güven, nitelikli vergi idaresi personeli 

olması vergide uyumu olumlu etkileyen faktörlerdir. Vergisel yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi, bu durumun yaygınlaĢması ve karĢılığında bir cezai yaptırımla 

karĢılaĢılmadığının görülmesi toplumda vergiye uyumun bozulmasına yol 

açacaktır.
173

 

Vergi cezalarının caydırıcı olması ise iĢlenen fiille orantılı olmasına bağlı 

olup, mükelleflerin tamamen yok olmasına sebep olacak bir cezanın uygulamada 

                                                 

170 Genç Osman YaraĢlı, Türkiye'de Vergi Reformu, T.C. Maliye Bakanlığı AraĢtırma Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu BaĢkanlığı, Yayın No:2005/367, Ankara, 2005, s.247. 
171 Kumcuoğlu, a.g.e., s.69. 
172 Özdil, a.g.e., s.99. 
173 Yavuz, a.g.e. ,s.32. 
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olumlu bir etkisinin olması beklenemez. Cezaların ağrılığının yanında çok sık 

uygulanan vergi afları da vergide uyumu olumsuz yönde etkilemektedir.
174

 

Vergiyle ilgili uygulamaları, sadece mükellef ve vergi idaresi arasında iliĢki 

olarak görmek yanlıĢ sonuçlara ulaĢtırabilir. Bu nedenle vergisel sorunların vergi 

idaresi, vergi denetimi ve vergi yargısı açılarından değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Etkin bir vergi idaresi, güçlü bir vergi denetimi ile hızlı ve adil iĢleyen bir vergi 

yargısı birbirini olumlu anlamda etkileyecektir. Bu kurumları bir diğerinden ayrı 

düĢünmek olanaksızdır.
175

 

Vergilendirmeye iliĢkin getirilen usuli ve Ģekli düzenlemeler, mükellefler ile 

vergi idaresi arasında önceden öngörülen sisteme uygun olarak idari bir iĢlem olan 

vergilendirme iĢleminin objektif olmasını sağlar. Bu durum yükümlü açısından 

güven, vergi idaresi açısından da açıklık sağlar. Bu anlamda, verginin yasallığı 

ilkesinin bir gereği olarak, vergi denetiminin usule ve Ģekle uygun düzenlemelere 

göre yapılması Ģarttır.
176

 

4.1. VERGĠ DENETĠMĠNĠN AMACI 

Vergi denetimi, mali denetimin bir unsuru olarak kabul edildiği için mali 

denetimle amaçlanan, kamuoyunu bilgilendirme, kamu kaynaklarının etkin 

kullanılması, ilgili faaliyeti yürüten birimlerin sorumluluklarının tespit edilebilmesi 

gibi amaçlar vergi denetimi içinde geçerlidir.
177

 

Vergi denetiminin amacı, mali amaç, ekonomik amaç, sosyal amaç ve hukuki amaç 

olarak sayılabilir.
178

  

Vergi denetiminde mali amaçla, esas olarak vergi kaçakçılığıyla mücadele edilerek 

                                                 

174 Yavuz, a.g.e. ,s.33. 
175 Sayılıoğlu, a.g.e. , s. 49. 
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vergi gelirlerinin artırılmasına çalıĢılır.
179

 Bir ülkede, kazancın vergi idaresinin bilgisi dıĢına 

çıkarma, yurt dıĢı kazancın gizlenmesi, kiĢisel giderlerin iĢletme giderleri arasında 

gösterilmesi, sahte belge kullanılması, haksız vergi iadesi talep edilmesi, örtülü sermaye 

transferi gibi yollarla vergi kaçakçılığı yapılabilmektedir. Vergi denetiminin mali amacı ile 

hem vergi kaçakçılığı önlenmeye çalıĢılır hem de vergi kaçırmaya olan eğilimin azalması 

sağlanır.
180

 

Mali amaçta, vergi denetimi ile mevcut vergi potansiyeli en iyi Ģekilde 

değerlendirilerek ülke gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede, vergilendirme 

dıĢı tutulmuĢ kaynaklar ortaya çıkarılarak devlet fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için 

daha rahat hareket edebilme imkânı sağlanır.
181

 

Vergi denetiminde ekonomik amaç ile kayıt dıĢı ekonomi ile mücadele ve bu sayede 

enflasyonist etkilerin azaltılmasına yardımcı olmak kastedilmektedir.
182

 Ekonomide kayıt 

dıĢılığın artması devletin vergi gelirlerinde azalma olmasının yanı sıra gelir dağılımında 

bozulmaya ve haksız rekabete sebep olur.
183

 

Vergi denetimine verilen önem, siyasi irade tarafından belirlenen maliye politikası 

çerçevesinde, o ülkedeki ekonomik büyüme ve kalkınmanın dengeli Ģekilde sağlanmasına 

katkıda bulunur.
184

 

Vergi denetiminin sosyal amacı ile gelir dağılımında adaletin sağlanması için 

herkesin ödeme gücüne göre vergi ödenmesi sağlanmaya çalıĢılır.
185

 Vergi denetiminin 

etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi ile gelir elde eden herkesin bu gelirlerinden dolayı 

yasalarda öngörülen oranda vergi ödenmesi sağlanarak sosyal adalete ters düĢecek 

                                                 

179 HUK 50. Yılı Armağanı, a.g.e., s.94. 
180 Cahit Yerci, Vergi Kaçırma Sorunu ve Soruna KarĢı Avrupa Topluluğunda Uygulamalar, Maliye Dergisi, 

Mayıs- Haziran 1991, S:102, s.12. 
181 Can, ġengöz, Aydın, a.g.e., s.442. 
182 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.48. 
183 Ahmet Esen, “Karapara ve Vergi Ġncelemesi”, Maliye Postası Dergisi, 1996, S:370, s.9. 
184 Ġsmail Can, “Ekonomik Krizlere KarĢı Uygulanması gereken Vergi Politikası”, Maliye Dergisi, Ocak-Nisan 
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durumların önüne geçmesi sağlanır.
186

 

Vergi denetiminin hukuki amacıyla vergi kanunlarına uyumun sağlanması 

anlatılmak istenmektedir. Egemenlik gücüne dayanılarak çıkartılan kanunların herkese eĢit 

olarak uygulanması, uyulmaması halinde yaptırımların tatbik edilmesi devletin saygınlığının 

ve gücünün bir göstergesi olarak kabul edilir.
187

 

Vergi denetimi ile mükellef ve vergi idaresinin yasal düzenlemelere uygun hareket 

edip etmedikleri belirlenmeye çalıĢılır. Bu belirlemenin yapılması için vergi denetimi ile 

vergi yönetimin teftiĢi, vergi incelemesi ve vergisel kontroller yapılır. TeftiĢ ile örgüt 

iĢleyiĢinin kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, iç genelgelere uygun 

olup olmadığı araĢtırılır. Vergi incelemesi ile ödenmesi gereken verginin doğruluğu tespit 

edilir. Vergisel kontroller ile de, yaygın ve yoğun vergi denetimi ya da cari denetim denen 

vergisel kayıtların tam ve doğru olması kontrol edilir.
188

 

4.2. VERGĠ DENETĠMĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

Vergi denetiminin en önemli özelliklerini tarafsız olmak, yaptırım gücüne sahip 

olmak ve geniĢ kapsamlı olmak olarak sayabiliriz.
189

 

Vergi denetimi, devlet adına yapıldığı için devlete daha fazla gelir sağlamak 

amacıyla da olsa yasal yöntemler dıĢında yapılamaz. Vergiyi doğuran olayın gerçek 

mahiyeti her türlü etkiden uzak bir Ģekilde denetim elemanı tarafından ortaya konulmaya 

çalıĢılmalıdır. Ġnceleme elemanları her türlü siyasi etkiden uzak görev yapmak 

durumundadır. Ġnceleme elemanının tarafsız davrandığı vatandaĢlar nezdinde de kabul 

görmüĢ olmalıdır.
190

 

                                                 

186 HUK 50. Yılı Armağanı, a.g.e., s.94. 
187 Ahmet Esen, “Acaba Maliyenin, Vergi Ġncelemesine Göre Yaptığı Tarhıyatların Sonuçlarından Haberi Var 
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Ülkemizde vergi idaresi, yaptırım gücüne sahip olup, yapılan denetimlerde vergi 

kaybı tespit etmesi durumunda, bu vergilerin cezalı olarak tahsili için bir kısım yollar 

izlemektedir. Buna iliĢkin kurallara tahsilata iliĢkin yasal düzenlemelerde yer verilmiĢtir.
191

 

Vergi denetimi, ekonomik Ģartlar, iĢletmecilik ilkeleri, muhasebe ilke ve standartları, 

ülkenin mali ve hukuki mevzuatı gibi unsurları dikkate alan çok geniĢ kapsamlı bir inceleme 

faaliyeti olup, sadece mükelleflerin hesaplarının incelenmesinden ibaret değildir.
192

 

Yukarıda yer verilen özellikler dıĢında, vergi denetiminin düzeltici ve önleyici 

özelliklerinden de söz edilebilir. Vergi denetiminin düzeltici özelliği, denetim elemanlarının 

vergi mükelleflerini aydınlatmaları, bu sayede mükelleflerin vergi konusunda daha bilinçli 

olmalarını ifade eder. Bu Ģekilde, istenilmeden meydana gelebilecek hataların önüne geçilir. 

Ayrıca vergi denetimi önleyici özelliğiyle denetime tabi tutulmayan mükelleflerin bir gün 

denetime tabi tutulabileceği fikriyle caydırıcıdır.
193

 

4.3. VERGĠ DENETĠM ARAÇLARI 

Vergi toplama ve denetim yetkisine sahip gelir idaresi tarafından vergi 

denetimi yapılabilmesi için çeĢitli araçlardan yararlanılmaktadır. Bu araçlar yoklama, 

bilgi toplama, arama ve el koyma, vergi incelemesi ve takdir komisyonunun matrah 

takdiri Ģeklinde sıralanabilir. 

4.3.1. Yoklama 

Ġdare yoklama aracı ile mükellefleri, mükellefiyetle ilgili maddi olayları, 

kayıtları ve mevzuları araĢtırmak ve tespit etmeye çalıĢır. Yoklama ile gerçek ya da 

tüzel kiĢi olan vergi mükelleflerinin mükellefiyetle ilgili yükümlülüklerin süresinde 

yerine getirilip getirilmediği araĢtırıldığı gibi aslında mükellef olması gereken 

                                                 

191 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.52. 
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ancak kayıt dıĢı olarak mükellefiyet kaydı yaptırmamıĢ kiĢilerin kayıt altına 

alınması da amaçlanmaktadır.
194

 

Yoklamaya her vergi dairesi memuru yapamaz. Vergi dairesi müdürleri, 

yoklama memurları, yetkili makamlar tarafından görevlendirilenler, vergi 

incelemesine yetkili olanlar ve devlet gelir uzmanları yoklama yapabilirler. Bu 

kiĢilerin ne Ģekilde, hangi hallerde yoklama yapacağı hususlarını belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.
195

 

Konuyu bir örnekle inceleyecek olursak gelir vergisinde iĢe baĢlamanın veya 

bırakmanın idare tarafından araĢtırılması yoklama ile yapılacak bir hususu olup, 

yoklama sonucunda yapılan tespitlerin yoklama yapılan nezdinde yapılması, 

tespitlerin bir tutanağa bağlanması ve tutanağın bir örneğinin nezdinde tutanak 

düzenlenen mükellefe verilmesi gerekmektedir.
196

 

Yol denetimlerinin nasıl yapılacağı ve nakil vasıtalarının durdurulması ve 

yoklama yapılması ile ilgili olarak ilgili genel tebliğde belirtilen usuller çerçevesinde 

yoklama yapılması gerekmektedir.
197

 

Vergi incelemesi ile tespiti gereken hususların yoklama ile tespit edilerek 

tarhiyat yapılması yargı yerleri tarafından hukuka uygun görülmemektedir.
198

  

Yoklama tutanaklarının nezdinde yoklama yapılan ya da yetkili temsilcisine 

imzalatılması, imzadan imtina edilmesi halinde ise bunun usulüne uygun Ģekilde 

tespit edilmesi gerekmektedir.
199

 

Yoklama özel bir denetim aracı olup, vergi idaresinde görev yapan her 

                                                 

194 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 
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195 Çomaklı, Ak, Ayrangöl, a.g.e., s.116. 
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personelin yoklama yapması mümkün değildir. Yoklamaya yetkililer vergiye iliĢkin 

usul yasasında sayılmıĢtır. Bunlar; vergi dairesi müdürleri, yoklama memurları, 

yetkili makamlar tarafından yoklama iĢi ile görevlendirilenler, Vergi incelemesine 

yetkili olanlar ve gelir uzmanlarıdır.
200

 Kanunda sayılanlar dıĢında örneğin vergi 

dairesinde çalıĢan bir memurun kendiliğinden yoklama yapabilmesi mümkün 

değildir. Bu Ģekilde tesis edilen bir iĢlem olur ise idari yargı yerince iptal edilir.  

4.3.2. Bilgi Toplama 

Gerek kamu kuruluĢları gerekse mükelleflerle iliĢkide bulunan diğer gerçek ve 

tüzelkiĢiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların 

isteyecekleri bilgileri vermek zorundadırlar. Ancak, bilgi istenilen kiĢiler zorla vergi 

dairesine getirilemez.
201

 

Vergi idaresi bilgi toplama aracı ile toplumun büyük bir kesiminden 

yararlanarak vergi denetimini etkin bir Ģekilde yerine getirebilmektedir. Mükelleflerle 

muamelede bulunma alım satım iĢleri, kredi alma verme iĢlemleri, mevduat kabulü 

gibi iĢlemlerde olmak üzere geniĢ kapsamlı bir terimdir. Bu sayede vergi idaresi 

birçok kiĢiden vergi denetimi ile alakalı bilgi edinebilmektedir.
202

 

Bilgi toplama, mükellef beyanlarının doğruluğunu araĢtırmak, vergiye iliĢkili 

olayları tespit etmek için ya da vergi denetimlerinde kullanılmak üzere 

yapılmaktadır. Bilgi toplama ile yükümlü, yükümlü ile muamelede bulunan gerçek 

ve tüzel kiĢilerle kamu idare ve müesseselerinden alınan ya da istihbari çalıĢmalarla 

elde edilen bilgi ve belgeler toplanarak arĢivlenir. Yasada öngörülen bilgi verme 

zorunluluğuna uyulmaması halinde, bu fiili iĢleyenlere özel usulsüzlük cezası 

                                                 

200 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 
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kesilmesi öngörülmüĢtür.
203

 

Sulh yargıçları, icra, nüfus, tapu memurları, muhtarlar, bankalar, posta 

idareleri, her ay muttali oldukları ölüm olayları ile diğer intikalleri belirlenen sürede 

vergi dairelerine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
204

 

4.3.3. Arama ve El Koyma 

Ġdarenin, arama ve el koyma yöntemine baĢvurması için mükellef hakkında 

yoklama ve bilgi toplama yöntemleriyle elde edilemeyebilecek daha ağır bir durumun 

olması söz konusudur. Ġhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla, bir mükellefin 

vergi kaçırdığına iĢaret eden belirtiler bulunursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi 

görülen diğer Ģahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama yapılabilir. Aramanın 

yapılabilmesi için vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların buna lüzum göstermesi 

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

sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi Ģarttır.
205

 

Defter ve vesikaların incelenmesi sırasında, kanuna aykırı görülen olaylar ve 

tüm veriler tutanakla tespit olunur. Mükellef bu tutanakları imzadan çekindiği 

takdirde, bu olaylarla ilgili defter veya vesikalar, aramanın konusu ile ilgili vergi ve 

cezalar kesinleĢinceye kadar kendisine geri verilmez. Bu husus, arama ve el koyma 

hallerinin rutin vergi denetiminden farklı olduğunu ortaya koyar.
206

 

Vergi denetim yöntemlerinden bir diğeri olan vergi incelemesi esnasında da 

aramalı vergi incelemesi yapılması mümkündür. Vergi kaçakçılığının olabileceği bazı 

durumlarda gereken bazı bilgi ve belgelerin incelemeye ibraz edilmeden yok edilme 

tehlikesi bulunan durumlarda aramalı vergi incelemesi çok önemlidir. Aramalı vergi 

                                                 

203  Öncel - Kumrulu - Çağan, a.g.e., s.102. 
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incelemesi, toplumsal düzeyde vergi adaletinin sağlanması açısından önemli bir araç 

olmasına rağmen az baĢvurulan bir yöntem olduğu söylenebilir.
207

 

4.3.4. Vergi Ġncelemesi 

Vergi Usul Kanununda öngörülen defter tutma, evrak ve kayıt muhafaza ve 

ibraz zorunluluğunda olan kiĢi ve kurumlar vergi incelemesine tabi bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi yasa koyucu sadece vergi mükelleflerini inceleme kapsamına 

almamıĢ, vergilendirme ile iliĢkisi bulunan diğer kiĢileri de inceleme kapsamına 

alarak vergi inceleme alanını geniĢ tutmuĢtur. Nitekim vergi matrahını gerçek ve 

aslına en uygun bir Ģekilde tespit edilebilmesi için örneğin fatura alan bir kiĢi 

hakkında vergi incelemesi yapılırken fatura veren kiĢi nezdinde de karĢıt inceleme 

yapılarak vergiye iliĢkin muamelelerin gerçek mahiyetinin tespitine 

çalıĢılmaktadır.
208

 

Vergi denetim tekniklerinden en etkili, en kapsamlı ve teknik bilgi 

gerektireninin vergi incelemesi olduğu söylenebilir.
209

 

ÇağdaĢ vergi sistemlerinde olduğu gibi Türk vergi sisteminde esas olan 

mükelleflerin beyanı üzerine vergilendirme yapılmasıdır. Ancak vergi idaresi çoğu 

zaman bunlarla yetinmemekte, bazen belirli sektörlerin bazen de hakkında vergi 

kaçırma yönünde ihbar bulunan gerçek ve tüzel kiĢilerin bildirimlerinin gerçeğe 

uygunluğunu vergi incelemesi yapmak suretiyle tespit etmektedir.
210

 

Vergi incelemesi ile vergiyi doğuran olaya iliĢkin olarak bütün verilen 

değerlendirilerek vergi mükelleflerinin beyan ettiği matrahların gerçek olup olmadığı 

                                                 

207 Engin Hepaksaz, Fatih Çevikcan, Ersan Öz,  “Aramalı Vergi Ġncelemesi ve ĠĢlerliği”, Vergi Dünyası, Ankara, 

ġubat 2011, S.354, s.157. 
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tespit edilir.
211

 

Vergi incelemesi, vergi idaresinin incelemeye yetkili kiĢileri tarafından, 

mükelleflerin bildirilen matrahının gerçeğe en yakın Ģekilde tespiti amacıyla gerek 

ilgili nezdinde gerekse karĢıt inceleme ile defter, kayıt ve hesapların incelenmesinin 

yanında bir iĢletmenin fiili durumun araĢtırılması ve incelenmesi amacıyla stoklarda 

bulunun emtia ile bunların kayıtlara uygunluğunu içeren envanter incelemelerini de 

kapsamaktadır.
212

 

Günümüzde vergi incelemesi kavramının içine, mükelleflerin 

bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu sayede vergi sisteminin güçlendirilmesi anlayıĢı 

da girmiĢtir.
213

  

Vergi incelemeleri, vergi mükellefleri ile bunların iliĢkide bulundukları 

kiĢilerin defter, kayıt, beyan ve hesapları üzerinde vergi denetimine yetkili olan 

kiĢiler tarafından yapılır. 
214

 

Vergi incelemelerinin etkili olabilmesi için birçok faktör söz konusudur. 

Bunların en baĢında geleni vergi inceme elemanlarının sayısının inceleme yapılacak 

mükellef sayısıyla orantılı olmasıdır. Ayrıca vergi inceleme elemanlarının niteliği de 

çok önemli olup, gerekli nitelikleri taĢımayan inceleme elemanı hem mükellef hem de 

devlet açısından zararlı sonuçlara sebep olabilir. Yine, vergi mevzuatının açık, basit, 

anlaĢılır olması, yoruma açık hususların bulunmaması vergi incelemelerinin daha 

etkili olmasını sağlar. Bu konuda diğer bir husus ise, etkin bir vergi denetim biriminin 

varlığıdır.
215

 

Vergi incelemesinde, mükelleflerin kayıtları incelenirken, yükümlülerin bazı 

ödevleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu ödevler, kanuni defter ve belgelerin 
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ibrazı, incelemeye baĢlama tutanağının imzalanması, bilgi verme, incelemeye yetkili 

kiĢilere gerekli Ģartların sağlanması Ģeklinde sıralanabilir.
216

 Vergi incelemesinde 

mükellefin ödevleri yanında birtakım hakları da söz konusudur. Mükellef öncelikle 

vergi mahremiyetinin sağlanması hakkına sahiptir. Ayrıca, inceleme elemanından 

kimlik ibrazı istenebilir. Vergi incelemesinin iĢyerinde yapılması istenebilir. 

Mükellef hakkında Ģayet bir ihbar var ise ve ihbarın geçersiz olduğu anlaĢılıyor ise, 

ihbarcının isminin bildirilmesi istenebilir.
217

 

Vergi incelemesinin ne zaman baĢladığı gerek mükellefler gerekse idare 

açısından önemlidir. Vergi incelemesi, “incelemeye baĢlama tutanağının” 

hazırlanması ile baĢlar. Vergi incelemesinin baĢlamasıyla, mükellefler ceza 

indirimlerinden yararlanamaz, piĢmanlık hükümlerinden yararlanamaz, inceleme 

konusunda özelge talep edemez. Ġdarede, vergi incelemesine baĢlandığını mükellefe 

bildirmek suretiyle muhtemel suiistimallerin önüne geçer.
218

 

Vergi incelemesinde dikkat edilecek hususlardan birisi de vergi 

mahremiyetidir. Vergi incelemesinde görev alan memurların, görevleri gereği 

öğrendiği bilgi, belge ve kararları açıklanması yasaklanmıĢtır. Bu yasağa aykırı 

davranan kamu görevlileri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre iĢlem 

yapılması gerekmektedir.
219

 

Vergi incelemesinde birçok sorun ile karĢılaĢılmaktadır. Kayıt dıĢı ekonomin 

büyüklüğü, vergi kaçırma konusunda vatandaĢlarda olan yaygın algı, vergi denetim 

konusunda gereken koordinasyonun sağlanamaması, vergi inceleme raporlarının 

                                                 

216 Can, ġengöz, Aydın, a.g.e., s.499. 
217 Yunus ġengöz, Fazıl Aydın, Fatih Acar, Mükelleflerin Ödevleri ve Hakları, Gelirler Kontrolörleri Derneği, 

Ankara, 2011, s.500. 
218 Hasan Aykın, “Vergi Ġncelemesi Ne Zaman BaĢlar? Vergi Ġncelemesine BaĢlama Tutanağında Mükellefin 

Ġmzasının Olmaması Ġncelemeye Engel Midir?”, Yaklaşım Dergisi, Nisan 2011, S:220, s.31. 
219 Mehmet Arabacı, “ Vergi Mahremiyeti ve Mesleki Sırların Açıklanması Açısından Vergilendirme Sürecinde 

Görev Alanların Sorumlulukları”, Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2011, S. 224, s.45. 
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belirli standartlarda hazırlanamaması hususlar sayılabilir.
220

 

Vergi incelemesinde özellik arz eden durumlardan birisi de tarhiyat öncesi 

uzlaĢma konusudur. Tarhiyat öncesi uzlaĢmada, inceleme elemanı vergi tarh 

edilmeden ve ceza kesilmeden önce mükellefi bilgilendirerek, uzlaĢma hakkı 

olduğunu belirtmelidir. Bu yöntemle, vergisel iĢlemler idare ile mükellef arasında 

yargı yolu aĢamasına girilmeden kesinleĢtirilmektedir.
221

 

4.3.4.1. Vergi Ġncelemesinin Amacı 

Vergi incelemesinin temel amacı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araĢtırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. KuĢkusuz vergi incelemesi ile tüm vergi 

mükelleflerinin daha bilinçli harekete etmeleri suretiyle vergi kayıp ve kaçağının 

önlenmesi amaçlanmakla birlikte, asıl olarak incelemeye tabi tutulan sektör ya da 

kiĢilerin gerçek durumlarının, kayıt ve beyanlarının uyumluluğu araĢtırılır. 

Ġncelemeye yetkili olanlar tarafından lüzum görüldüğü takdirde inceleme,  iĢletmeye 

dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde 

gösterilmesi gereken unsurların tetkikine de teĢmil edilebilir.
222

 

Vergi incelemesinde, ödenmesi gereken verginin doğruluğunun tespiti 

incelemenin maddi vergi ödevini ifade eder. Ayrıca vergi incelemesi ile vergisel 

kabahat ve suçların araĢtırılması gibi Ģekli ödevlerin kontrolü de yapılır.
223

 

Vergi incelemesi ile mevcut durumun yanında ileride vergisel kayıplara neden 

olabilecek, mali risk taĢıyan durumlarında tespitine çalıĢılır. Bu amaçla, Vergi 

Denetim Kurulu‟na bağlı olarak kurulan Risk Analiz Merkezi kurulmuĢtur. Bu 

                                                 

220 Nadir Öztürk, “Vergi Ġncelemesi ve Denetimi ile Ġlgili Yeni Düzenlemeler I”, Yaklaşım Dergisi, Mart 2011, 

S:219, s.44. 
221 Kazım Karaca, “Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Ġle Ġlgili Özellik Arz Eden Bazı Hususlar”, Yaklaşım Dergisi, Mart 

2011, S:219, s.167. 
222 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu, mad. 134. 
223 Erdem, a.g.e., s.49. 
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birimde, Bilgi ĠĢlem Merkezinde toplanan veriler, bankalar, tapu ve diğer 

kaynaklardan alınan bilgiler birlikte değerlendirilerek, risk analizleri 

yapılmaktadır.
224

 

Vergi incelemesi ile bir mükellefin sadece yurt içi faaliyetleri değil ayrıca 

yurtdıĢında yapılan faaliyetleri de incelemeye tabi tutulur. Tam mükellef bir Ģirketin 

yurtdıĢında da faaliyetleri bulunuyor ise, örneğin yurtdıĢında verilen bir rüĢvetin 

gider olarak kurum kazancından indirilmesine izin verilmez. Türkiye, OECD‟nin 

“Uluslararası Ticari ĠĢlemlerde Yabancı kamu Görevlilerine Verilen RüĢvetin 

Önlenmesi SözleĢmesini” 1997 yılında imzalamıĢtır.
225

 Bu sözleĢme kapsamında, 

Türk Ģirketlerinin yurtdıĢı faaliyetleri nedeniyle yabancı ülke görevlilerine rüĢvet 

vermesi suç olup, vergi incelemelerinde böyle bir durumun tespiti halinde inceleme 

elemanı tarafından savcılıklara bildirimde bulunulması gerekmektedir.
226

 

4.3.4.2. Ġncelemeye Yetkili Olanlar 

Gelir idaresinde görev yapan herhangi bir personel vergi incelemesi yapamaz. 

Vergi incelemesi yapacak personel yarıĢma ve yeterlilik sınavları sonucunda seçilen 

hukuk ve maliye alanlarında uzman personeldir. Vergi incelemesi; Vergi MüfettiĢleri, 

Vergi MüfettiĢ Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi  müdürleri 

tarafından yapılır. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın merkez ve taĢra teĢkilatında müdür 

kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir.  

Gelir idaresinde görevli herhangi bir personel vergi incelemesi yapmaya yetkili  

olmadığı gibi vergi incelemesine yetkili olan denetim elemanın da hakkında inceleme 

yapacağı hususa iliĢkin olarak yetkilendirilmesi gerekir. Kanunda sayılanlar dıĢındaki 

vergi memurlarının ise vergi inceleme yetkisi bulunmamaktadır. Diğer memurlar 

                                                 

224 Can, ġengöz, Aydın, a.g.e., s.502. 
225 10.2.2000 tarih ve 24045 mükerrer sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 
226 Namık Kemal Uyanık, “OECD RüĢvetin Önlenmesi SözleĢmesi Kapsamında Yapılacak SoruĢturma ve 

Vergi Ġncelemesi” Yaklaşım Dergisi,  Ekim 2011, S. 226, s.68. 
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tarafından herhangi bir vergi incelemesi ve bunun sonucunda vergi inceleme raporu 

hazırlanması söz konusu değildir.
227

 

Takdir komisyonları da görevleri dolayısıyla vergi inceleme yetkisine 

haizdirler. Takdir komisyonları, vergi idaresinin personeli ile alanında uzman sektör 

temsilcilerinden meydana gelen karma bir komisyon olup, herhangi bir sektörde 

faaliyet gösteren mükelleflerin beyanlarının sektör ortalamasına uymaması halinde 

vergi dairesi tarafından yapılan takdire sevk iĢleminden sonra kiĢiler hakkında matrah 

takdiri yaparlar, bu matrah takdiri esnasında da komisyon vergi incelemesi 

yapmaktadır.
228

 

Belirli büyüklüğe sahip ilçelerde müstakil vergi daireleri bulunmasına karĢın 

nispeten küçük yerleĢim yerlerinde bağımsız vergi dairelerinin görevleri yine Maliye 

Bakanlığı‟na Defterdarlık aracılığıyla bağlı mal müdürlükleri tarafından yerine 

getirilir. Bağımsız vergi dairesi olmayan yerlerde mal müdürleri vergi inceleme 

yetkisine haizdirler ve vergi incelemelerini yaparlar. Ancak bağımsız vergi 

dairelerinin bulunduğu yerlerde mal müdürlerinin vergi inceleme yetkileri yoktur.
229

 

Öte yandan, Maliye Bakanlığı örgütü dıĢında bankalar yeminli murakıpları, 

Bankalar Kanunu‟ndan kaynaklanan konularda ve görevleri ile sınırlı olmak üzere 

vergi inceleme yetkisine sahiptir. Murakıplar tarafından hazırlanan vergi inceleme 

raporlarının, vergi dairelerine tevdii üzerine gerekli tarhiyatlar vergi daireleri 

tarafından yapılmaktadır.
230

 

VUK 135. maddesinde sayılanlar dıĢındaki kiĢilerin vergi inceleme yetkisi 

olmadığı için baĢka bir denetim elemanı tarafından tarhiyat önerilmesi ve mükellef 

hakkında ceza kesilmesi mümkün değildir. Örneğin Adalet müfettiĢi tarafından 

                                                 

227 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu, mad. 135. 
228 Ürel, a.g.e., s.258. 
229 Mehmet Ali Özyer, Vergi Usul Kanunu Uygulaması, HUD Yayını, Ġstanbul, 2001, s. 178. 
230 Özyer, a.g.e., s. 179. 
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yapılan bir tespit üzerine mükellef hakkında yapılan cezalı tarhiyat bu gerekçe ile 

DanıĢtay tarafından hukuka aykırı bulunmuĢtur.
231

 

Vergi incelemesi ile ödenmesi gereken verginin doğruluğu tespite çalıĢılır. 

Bunun için araĢtırma, gözden geçirme, inceleme, ölçme, kontrol gibi iĢlemler yapılır. 

Bu iĢlemlerin doğru yapılabilmesi için inceleme elemanın bunları yapacak gerekli 

bilgi, deneyim, uzmanlık, tarafsızlık gibi niteliklere sahip olması gerekir.
232

 

4.3.4.3. Ġncelemede Uyulacak Esaslar 

Vergi incelemesinden öngörülen faydanın sağlanabilmesi için inceleme 

faaliyetleri belirli usul kurallarına ve standartlara bağlıdır. Vergi incelemes inde, 

incelemenin baĢlaması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aĢamalarında gerek 

mükelleflerin gerekse inceleme elemanlarının uyması gerektiği standartlar yasal 

düzenlemelerle belirlenmiĢtir. Bu standartlar idarenin birliği, etkinliği ve hukuka 

bağlılığı yönünden önemlidir.
233

 

 Bir mükellef hakkında vergi incelemesine baĢlanılması dahi o kiĢinin ticari 

itibarı hakkında ticari hayatta çok önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle yasa 

koyucu, vergi incelemesi esnasında, inceleme elemanının izleyeceği prosedürler 

konusunda çok belirleyici olmuĢtur. Yasal düzenleme yanında, birtakım düzenleyici 

nitelikteki idari iĢlemler ile vergi incelemesinde uyulması gereken hususlar 

belirlenmiĢtir. 

Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları inceleme sırasında bazı kurallara 

uymaya mecburdurlar. Öncelikle incelemeye tabi olana, bunun mevzuunu iĢe 

baĢlamadan evvel açıklamaları gerekir. Ayrıca vergi incelemesine baĢlanıldığı hususu 

bir tutanağa bağlanarak hakkında inceleme yapılana verirler. Yine, inceleme bitince, 

bunun yapıldığını gösteren bir tutanak tutulur. Ġnceleme elemanları vergi kanunlarıyla 

                                                 

231 DanıĢtay 9. Dairesinin 03.06.2008 gün ve E:2007/3816, K:2008/2766 sayılı kararı. 
232 Erdem, a.g.e., s.64. 
233 Erdem, a.g.e., s.42.  
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ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme 

raporu düzenleyemezler. Ġnceleme hukuki güvenlik açısından belli sürede 

yapılmalıdır. Ġncelemeye baĢlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması 

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

incelemeleri bitirmeleri esastır. Vergi MüfettiĢleri ile Vergi MüfettiĢ Yardımcıları 

tarafından düzenlenen vergi inceleme raporları, rapor değerlendirme komisyonları 

tarafından vergi kanunları ile bunlara iliĢkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel 

tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilmelidir (VUK mad. 

140). 

Uygulamada, vergi inceleme elemanları ile vergi idaresi arasında görüĢ 

farklılıklarından doğan bazı ihtilaflar olmaktaydı. Bu ise mükellefler arasında 

eĢitsizliğe sebep olabilmekteydi. Bunun önüne geçilmesi amacıyla, Vergi Usul 

Kanunun 140. maddesinde, 6009 sayılı Yasa
234

 ile yapılan değiĢiklik ile genel tebliğ, 

sirküler ve özelgelere aykırı olarak vergi inceleme raporu düzenlenmeyeceğine dair 

yeni bir düzenleme yapılmıĢtır.
235

 

Vergi Usul Kanununda 6009 sayılı Yasa ile getirilen değiĢikliklerden birisi de, 

“Rapor Değerlendirme Komisyonları” tarafından vergi inceleme raporlarının vergi 

mevzuatına uygunluk yönünden değerlendirilmesi uygulaması olmuĢtur. Bu 

düzenleme ile komisyonlar vergi incelemesinin bir parçası haline gelmiĢtir.
236

 

Vergi Usul Kanununda 6009 sayılı Yasa ile vergi incelemelerine iliĢkin çok 

önemli düzenlemeler getirilmiĢtir. Bu değiĢikliklerle, vergi incelemesi yapılacak 

mükelleflerin seçilmesi, incelemeye iliĢkin süreler, vergi inceleme raporlarının 

hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda daha belirgin düzenlemeler yapılmıĢ 

bulunmaktadır. Bu düzenlemeler vergi incelemelerinin objektif olması konusunda 

                                                 

234 01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 6009 sayılı Kanun. 
235 Adnan Ersoy,  “6009 sayılı Kanun Sonrası Vergi Ġncelemelerinde Genel Tebliğ, Sirküler ve Mukteza 

(Özelge) Etkisi ”, Vergi Dünyası, Mayıs 2011, S.357, s.46. 
236 Murat Dayanç, “Rapor Değerlendirme Komisyonları ve Vergi Mevzuatına Uygunluk Bilmecesi”, Vergi 

Dünyası, Temmuz 2011, S.359, s.56. 
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atılmıĢ olumlu adımlardır.
237

 

Vergi sistemimizde vergi incelemelerinde tüm iĢlemlerin yazılı yapılması 

öngörülmüĢtür. Bu kapsamda incelemenin baĢlaması, inceleme esnasında elde edilen 

veriler ve incelemenin tamamlanmasına dair bütün hususların tutanağa bağlanması 

zorunluluğu vardır.
238

 

Vergi incelemesinde, tutanak düzenlenmesi ve özellikle incelemeye baĢlama 

tutanağı düzenlenerek incelemeye baĢlanması, mükellefin hak ve yükümlülükleri 

açısından çok önemlidir. Bu sayede mükellef daha sonra yargı mercileri önünde 

görülen uyuĢmazlıklarda haklarını daha kolay arayabilecektir.
239

 

Vergi inceleme tutanakları, vergi inceleme süreci sonunda kamu 

görevlilerinde düzenlenen resmi belge niteliğindedir. Tutanakların aksi ispat edilene 

kadar kanıt niteliği taĢıyan belgeler olduğu için, bu belgeler hazırlanırken mevzuata 

uygun düzenlenmesine önem verilmelidir.
240

 

Vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti esas olduğu için vergiyi doğuran 

olayla ilgili bulunan kiĢilerin ifadelerine de yer verilen vergi inceleme tutanakları 

delil olarak kullanılabilir.
241

 

Vergi incelemesinde inceleme elemanı mevzuatta öngörülen usul ve esaslara 

uygun olarak hareket etmek durumunda olup, mükellefin lehine ve aleyhine olan tüm 

verileri toplayarak bir değerlendirme yapmalı ve gerçeğe en yakın durumu ortaya 

koymaya çalıĢmalıdır. DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Kurulunun bir kararında, vergi 

incelemesinden maksadın ödenmesi gereken verginin doğruluğunu tespit olduğu, 

mükellefin lehine ve aleyhine olan durumların birlikte değerlendirilmeden yapılan 

                                                 

237 Erkan Yetkiner, “6009 sayılı Kanun ile Vergi Ġncelemelerinde Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yapılan Yeni 

Düzenlemeler”, Vergi Dünyası, Temmuz 2011, S.359, s.28. 
238 Erdem, a.g.e., s.351. 
239 Nadir Öztürk, “Vergi Ġncelemesi ve Denetimi ile Ġlgili Yeni Düzenlemeler -II”, Yaklaşım Dergisi, Nisan 

2011, S:220, s.36. 
240 Azmi Demirci , “Vergi Ġnceleme Tutanakları II”, Yaklaşım, Mart 2011, S. 219, s.79. 
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incelemenin eksik olduğu vurgulanmıĢtır.
242

 

Vergi incelemesinde mükelleflerin bazı hak ve ödevleri vardır. Bu ödevleri, 

inceleme sırasında gerekli kolaylığı sağlamak, çalıĢma yeri göstermek, defter ve 

belgelerin ibrazı, bilgi vermek, gerekli açıklamaları yapmak ve yardımda bulunmak 

olarak sayabiliriz. Mükellefin haklarını ise, bilgi alma, incelemenin iĢ yerinde 

yapılmamasını isteme, süre talep etme, hukuki temsil ve yardım hakkı, savunma ve 

dinlenilme hakkı, usul ve savunmada eĢitlik Ģeklinde sıralanabilir.
243

 

Vergi Ġncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle, 

vergi müfettiĢlerinin inceleme esnasında uymaları gereken hususlar ayrıntılı olarak 

düzenlenmiĢtir.
244

 

Vergi Ġncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5. 

Maddesine göre,  vergi incelemelerinde uyulacak temel ilkeler Ģunlardır: 

  Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, vergi incelemelerini yürütürken, aşağıda 

yer alan temel ilkelere uyarlar: 

a) Yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini, mükellefin hak ve hukukunu da 

gözetmek suretiyle denetlemek. 

b) Kanun hükümlerini uygularken kamu hak ve hukukunun korunmasında gerekli 

özeni göstermek. 

c) Mükelleflere ve diğer şahıslara karşı nazik, ölçülü ve mesleki saygınlığın 

gerektirdiği şekilde tutarlı davranmak. 

ç) Mensubu oldukları kurumun amaçlarına ve misyonuna uygun davranmak, 

mesleğin gerektirdiği itibar ve güvene layık olunduğunu davranışlarıyla da 

göstermek. 

d) Görevin yerine getirilmesinde sürekli gelişimi, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, 

kamu yararını gözetmeyi, hesap verilebilirliği ve öngörülebilirliği esas almak. 

e) Tüm eylem ve işlemlerde yasallık, adalet ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda 

hareket etmek, tarafsızlıklarını engelleyecek herhangi bir etkiye izin vermemek. 

f) Amacın, ödenmesi gereken vergi tutarını doğru olarak tespit etmek olduğunu 

daima göz önünde bulundurmak ve bu çerçevede inceleme sonucunda, gerekmesi 

halinde, mükellef lehine düzeltmelerin de yapılmasını sağlamak. 

                                                                                                                                              

241 Azmi Demirci , “Vergi Ġnceleme Tutanakları I”, Yaklaşım, ġubat 2011 S. 218, s.75. 
242 Ürel, a.g.e., s.263. 
243 Erdem, a.g.e., s.343-347. 
244 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Vergi Ġncelemelerinde Uyulacak Usul ve 

Esaslar Hakkındaki Yönetmelik. 
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g) Görevlerini, unvanlarını ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü 

kişiler lehine menfaat sağlamamak. 

ğ) Başkanlıkça belirlenen diğer ilke ve standartlara da bağlı kalmak.” 

Vergi Ġncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. 

maddesinde,  incelemeye baĢlama aĢamasına iliĢkin olarak uyulması gereken kurallar 

Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“(1) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme görevinin verilmesinden 

itibaren en geç on gün içinde işe başlarlar. Bu süre içinde işe başlanılamaması 

halinde durum gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunulan birime bildirilir. İlgili birim, işe 

başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde en fazla on gün ilave süre 

verebileceği gibi inceleme görevini başka bir inceleme elemanına da verebilir. 

(2) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından mükellefin kendisine veya 

bulunduğu sektöre yönelik olarak yapılan her türlü araştırma, inceleme, bilgi isteme 

ve yazışma gibi faaliyetler işe başlandığını gösterir. 

(3) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, incelemeye başlamadan önce, nezdinde 

inceleme yapacakları kişilere ve konulara ilişkin olarak görev yazısı ekinde verilen 

belgeler ile ilgililerin vergi dairesindeki dosyalarını tetkik ederler. Ayrıca, gerekirse 

harici araştırmalar da yapmak suretiyle bunların faaliyetleri, iş ve iş kolları ile 

çalışma şekilleri hakkında bilgi edinirler.” 

Vergi incelemesi yapılabilmesi için yasal olarak belirlenen sürenin geçmemiĢ 

olması gerekmektedir. Böylelikle mükellefler sürekli bir inceleme baskısına maruz 

kalmamakta olup, ekonomik ve ticari hayatın devamı içinde istikrar açısından süre 

sınırlaması gereklidir. Vergi incelemeleri 5 yıllık tarh zamanaĢımı süresinde 

yapılabilecek olup, daha önce incelenen bir matrahın tekrar incelenmesi mümkündür.  

Ayrıca inceleme için önceden mükellefe haber verilmesine de gerek 

bulunmamaktadır.
245

 

4.3.4.4. Vergi Ġncelemesinin Yapılacağı Yer 

Vergi incelemesi, inceleme yapılacak mükellefin gerçek durumunun tespiti, 

stok kayıtları ve defter belgelerin uyumunu kontrol için mükellefin iĢ yeri ya da 

Ģubelerinin denetimini gerektirmektedir. Ġnceleme kural olarak mükellefin iĢ yerinde 

                                                 

245 Ürel, a.g.e., s.260. 
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yapılır, ancak iĢyerinin müsait olmaması halinde mükellefin bunu uygun gördüğünün 

yazılı olarak beyanı Ģartıyla incelemenin dairede de yapılması mümkündür. Bu 

durumda defter ve belge isteme yazısı mükellefe tebliğ edilerek gereğinin yerine 

getirilmesi için 15 günden az olmamak üzere mükellefe süre verilir.
246

 

Öncelikli olan vergi mükelleflerinin iĢyerlerinde vergi incelemelerinin 

yapılmasıdır. Ancak çeĢitli nedenlerle mükellefin iĢ yerinde vergi incelemesi 

yapılması mümkün olmayabilir. Bazı durumlarda da mükellefler incelemenin iĢ 

yerinde yapılmamasını isteyebilirler. Bu hallerde inceleme, elemanın iĢ yerinde 

yapılabilir.
247

 

4.3.4.5. Vergi Ġncelemesinin Sonuçları 

Yapılan vergi incelemeleri sonucunda bir rapor düzenlenir. Bu rapor ile, 

ödenmesi gereken vergi ve cezalar vergi hukuku yönünden tespit edilir, yasal 

dayanak açıklanarak somut durumun ortaya konulmasına çalıĢılır. Vergi ve ceza 

miktarı hesaplanarak, gerekli tarhiyat yapılmak üzere vergi dairesine öneride 

bulunulur.
248

 

Vergi müfettiĢleri yapmıĢ oldukları vergisel inceleme ve denetlemeler 

sonucunda sadece vergi inceleme raporu düzenlemezler bunun yanında birçok rapor 

hazırlarlar. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği‟nin 56.maddesinde Ģu Ģekilde 

belirtilmiĢtir: 
249

  

“Vergi Müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını, işlerin özelliğine göre; a) Vergi inceleme 

raporu, b) Vergi suçu raporu, c) Görüş ve öneri raporu, ç) Cevaplı rapor, d) Genel kuruluş raporu, e) 

Genel durum raporu, f) Ön inceleme raporu, g) Soruşturma raporu, ğ) Disiplin soruşturması raporu, 

h) Bilim raporu, ı) Yazı” 

 

Vergi müfettiĢleri tarafından hazırlanan vergi inceleme raporları Rapor 

                                                 

246 Özbalcı, a.g.e., s.390. 
247 Can, ġengöz, Aydın, a.g.e., s.514. 
248 Can, ġengöz, Aydın, a.g.e., s.526. 
249 31.10.2011 tarih ve 281101 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği. 
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Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirilir ve mevzuata uygun bulunan 

raporlar, olumlu olarak değerlendirilerek yürürlüğe konulur. Rapor Değerlendirme 

Komisyonlarının OluĢturulması ile ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik 

ile bu komisyonların oluĢumu ve çalıĢma esaslarına iliĢkin ayrıntılı düzenlemelere yer 

vermiĢtir.
250

 

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının OluĢturulması ile ÇalıĢma Usul ve 

Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4. Maddesinde, Vergi MüfettiĢlerince 

düzenlenecek raporlar için rapor değerlendirme komisyonlarının nasıl oluĢturulacağı 

belirlenmiĢtir: 

MADDE 4 – (1) Vergi Müfettişlerinin dâhil oldukları Grup Başkanlıklarında 

oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları, Başkanlıkça ilgili Grup 

Başkanlığına dâhil olan meslekte on yılını tamamlamış Vergi Müfettişleri arasından 

görevlendirilecek en az üç asil ve yeterli sayıda yedek üyeden oluşur. 

(2) İhtiyaca göre oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonu sayısı ile 

komisyonlarda görevlendirilecek Vergi Müfettişi sayısı, Başkanlık tarafından 

belirlenir. 

(3) İlgili Grup Başkanlığında meslekte on yılı tamamlamış yeterli sayıda Vergi 

Müfettişinin bulunmaması halinde; bu Grup Başkanlıklarında oluşturulacak rapor 

değerlendirme komisyonlarında görev yapmak üzere Başkanlıkça diğer Grup 

Başkanlıklarından yeterli sayıda Vergi Müfettişi görevlendirilebileceği gibi, 

Başkanlık söz konusu raporların diğer Grup Başkanlıklarında oluşturulan rapor 

değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilmesine de karar verebilir. 

(4) Vergi Müfettişlerinin geçici çalışma yerlerinde, Başkanlığın onayı ile geçici 

rapor değerlendirme komisyonları oluşturulabilir. 

(5) Vergi inceleme raporunu düzenleyen Vergi Müfettişleri, kendi düzenlemiş 

oldukları raporların değerlendirildiği komisyon toplantılarına üye olarak 

katılamazlar. 

 

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının OluĢturulması ile ÇalıĢma Usul ve 

Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 8. maddesinde, rapor değerlendirme 

komisyonlarının görevleri açıklanmıĢtır: 

“Rapor değerlendirme komisyonları, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar 

                                                 

250 Rapor Değerlendirme Komisyonlarının OluĢturulması ile ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik 

31.10.2011 tarih ve 281101 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 
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tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarını, vergi kanunları ile bunlara ilişkin 

kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu ile 

maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendirir. 

 Rapor değerlendirme komisyonları, Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı suçların 

işlendiğini tespit eden vergi suçu raporlarına ilişkin olarak mütalaa verir.” 

 

4.5. Takdir Komisyonlarının Matrah Takdiri 

Beyana dayalı vergilendirme sisteminin geçerli olduğu ülkemizde, sağlıklı bir 

vergilendirme için mükelleflerin beyannamelerini zamanında ve gerçeğe uygun 

olarak vermesi gerekmektedir. Ancak bunun her zaman yerine getirildiği söylenemez. 

Bu gibi durumlarda vergi dairesi, takdir komisyonuna baĢvurarak, mükellef matrahını 

gerçeğe en yakın Ģekilde tespite çalıĢmaktadır.
251

 

Takdir komisyonları vergi idaresi tarafından yapılan takdire sevk iĢleminden 

sonra mükellefler hakkında matrah ve servet takdiri yapmak üzere alanında uzman 

kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluĢan kendine özgü bir yapıya sahip, vergi 

inceleme yetkisini haiz sürekli ya da geçici komisyonlardır.
252

 

Takdir Komisyonu; illerde en büyük maliye temsilcisi olan defterdarın, 

ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi 

müdürünün) veya bunların tevkil edecekleri memurların baĢkanlığı altında mükellefin 

vergilendirilmesi iĢiyle ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiĢ iki 

üyeden kurulur.
253

 

SeçilmiĢ iki üye ise alanlarında uzman kiĢilerdir. Üyeler, tüccarlar için ticaret 

odasınca, diğer sanat ve meslek erbabı için bunların mensup oldukları mesleki 

teĢekküllerce kendi üyeleri arasından veya dıĢardan seçilir. Bu teĢekküller, takdir 

komisyonu baĢkanının yazılı talebi üzerine en geç bir ay içinde iki asıl ve iki yedek 

                                                 

251 Adil Nas,  “Takdir Komisyonları ve Takdir Komisyonlarının Kararlarının Hukuki Niteliği”, Vergi Dünyası, 

Ankara, Haziran 2011, S.358, s.150. 
252 Öncel, Kumrulu ve Çağan, a.g.e., s.102. 
253 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu, mad. 72. 
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üye seçerler. Bu seçim zamanında yerine getirilmezse üyeler mahallin en büyük 

mülkiye amiri tarafından seçilir. Takdir komisyonu görevleri dolayısıyla inceleme 

yetkisine haiz olup, inceleme yetkisinin sağladığı yetkileri kullanabilir. Takdir 

komisyonu kararlarına karĢı mükellef tarafından dava açılabileceği gibi idare 

tarafından da dava açılabilir.
254

 

Takdir komisyonları yetkili merciler tarafından talep edilen matrah, servet ve 

kıymet takdirleri yapmakla görevlidirler. Daimi komisyonların nerede kurulacağını 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı belirlerken, daimi komisyon bulunmayan yerlerde takdir 

iĢlemleri geçici komisyonlar marifetiyle yürütülür.
255

 

Vergi inceleme elemanları tarafından yapılan vergi incelemeleri ile takdir 

komisyonlarınca yapılan matrah takdirleri nitelik itibariyle farklı vergi denetim 

yöntemleridir. Bu nedenle vergi incelemesine baĢlanmıĢken, çeĢitli gerekçelerle 

takdir komisyonuna baĢvurulmasının yasal bir dayanağı yoktur. Vergilendirme 

iĢlemlerinde genel olarak zamanaĢımı süresi 5 yıl olup, takdir komisyonlarınca 

matrah takdiri yapılan hallerde bu zamanaĢımı süresi 1 yıl uzamaktadır. Uygulamada 

inceleme elamanlarının zamanaĢımı süresini uzatabilmek için inceleme devam 

ederken takdir komisyonlarına matrah takdiri için baĢvurdukları görülmektedir.
256

 

 

                                                 

254 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu, mad. 73, 79. 
255 Can, ġengöz, Aydın, a.g.e., s.426. 
256 Mustafa Sakal, Mustafa Alpaslan, “ Vergi Ġnceleme Elemanlarınca Matrah Takdiri Ġçin Takdir Komisyonuna 

Müracaat Edilmesi ve ZamanaĢımı TartıĢmaları”, Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2011, S. 224, s.24. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

TÜRKĠYE’DE VERGĠ DENETĠMĠNDE 646 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAME ĠLE YAPILAN DEĞĠġĠM 

 

Vergi ve denetime iliĢkin hukuki kavramları çalıĢmamızın birinci ve ikinci 

bölümlerinde kısaca açıklamaya çalıĢtık. Üçüncü bölümde ise vergi denetiminin nasıl 

olduğu, ne amaçla yapıldığı ve nasıl yapıldığını değerlendirdik. 

Bu bölümde ise çalıĢmamızda asıl olarak ele almak istediğimiz husus olan, 

ülkemizdeki vergi denetimi yapmaya yetkili organların geçmiĢ ve günümüzdeki 

yapıları değerlendirilmeye çalıĢılacaktır.  

Siyasi iradenin yönetim anlayıĢındaki değiĢikliğin bir sonucu olarak, daha 

etkin bir vergi denetiminin sağlanması amacıyla 646 sayılı KHK ile vergi denetimi 

alanında çok önemli değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu bölümde yapılan bu yeni düzenleme 

sonrasındaki durum ile önceki sistem arasındaki farklılıklar, yeni sistemin avantaj ve 

dezavantajları, eski sistemdeki sıkıntılar gibi hususlar ayrıntılı bir Ģekilde 

incelenecektir. 

Yapılan her değiĢikliğe toplumun farklı kesimlerinde tepkiler olması doğaldır. 

Burada, vergi denetimindeki yeni sisteme olan tepkiler ve bu tepkilerin gerekçeleri, 

yeni sisteme olan eleĢtiriler ile birlikte değerlendirilecektir. 

Ġlerleyen kısımlarda ayrıntılı olarak görüleceği gibi yapılan her yeni 

düzenleme,  kiĢilerin bakıĢ açılarına göre değiĢen tepkiler almaktadır. Örneğin, 4 

denetim biriminin kaldırılması ve yerine tek bir denetim biriminin kurulmasına, bir 

kısım yazarlar vergi denetiminde çok baĢlılık kalktı, Ģeklinde bakarken, diğerleri bu 

denetim birimleri aynı görevi yapmıyordu ki, zaten çok baĢlılık yoktu Ģeklinde 

yaklaĢmaktadır. 

ÇalıĢmamızda, konuyla ilgili değiĢik görüĢlere yer vererek mevcut durumu 

yansıtmak amaçlanmıĢtır. Tabi ki, yapılan değiĢikliğin iyi ya da kötü olduğunu en iyi 

iĢin uygulama aĢamasında görülecektir. 
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1. TÜRKĠYE’DE VERGĠ DENETĠMĠNE ĠLĠġKĠN HUKUKSAL ÇERÇEVE 

Ülkemizde vergi denetim konusu vergi denetiminin etkinliği kadar vergi 

denetimindeki çok baĢlılık nedeniyle hep gündemde olmuĢtur. 10.07.2011 tarihli 

Resmi Gazete‟de yayınlanan 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığının 

Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (646 sayılı KHK) ile vergi denetimi 

alanındaki çok baĢlılığa son verilerek vergi denetim birimleri tek çatı altında 

toplanmıĢtır. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesi ile maliye müfettiĢi, hesap 

uzmanı ve gelirler kontrolörleri, vergi müfettiĢliği bunların yardımcıları ise vergi 

müfettiĢ yardımcılığı kadrolarına atanmıĢtır.
257

 

Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığının KuruluĢuna Dair Kanun Hükmünde 

Kararname ile Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi Denetim Kurulu kurularak, vergi 

denetimindeki çok baĢlılığın ve dağınıklığın ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 

Maliye Bakanlığındaki vergi denetim birimlerinin birleĢtirilmesi ihtiyacı ve talebi 

uzun yıllardır siyasetin gündeminde yer almıĢ, ancak 646 sayılı KHK‟ya kadar bu 

amaç gerçekleĢtirilememiĢtir. Siyasi irade tarafından, yapılan düzenlemenin tarihi 

öneme sahip olduğu, yapısal reform niteliği taĢıdığı savunulmaktadır.
258

 

Vergi incelemeleri ile görevli birim Bakanlık içinde en üst düzeyde 

teĢkilatlandırılmıĢ, vergi incelemeleri ile yetkili olanlar tek unvanda (Vergi MüfettiĢi) 

birleĢtirilerek, kapsamı geniĢ ancak tek bir kurumsal yapı oluĢturulmasının 

amaçlandığı görülmektedir. 

646 sayılı KHK hükümleri incelendiğinde, yapılan yeni düzenleme ile vergi 

denetiminde etkinliği, etkililiği, verimliliği, ve uzmanlaĢmayı esas alan yeni bir Vergi 

                                                 

257 10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan  646 sayılı KHK‟nin geçici 11.maddesinde 

düzenlenmiĢtir. 
258 Maliye Bakanlığının 10.07.2011 tarihli basın açıklaması. www.maliye.gov.tr (10.12.2011). 
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Denetim Kurulu kurulmasının amaçlandığı söylenebilir. Yeni denetim birimi ile , bir 

yandan kayıtdıĢı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması bir yandan da vergi 

denetiminin kalitesinin artırılmaya çalıĢıldığı görülmektedir. Buna iliĢkin 

düzenlemelere ilerleyen kısımlarda ayrıca yer verilecektir. 

2. TÜRKĠYE’ DE VERGĠ DENETĠMĠNĠN TARĠHÇESĠ 

Tüm modern ekonomilerde olduğu gibi, ülkemizde de vergi gelirleri her zaman 

siyasi iradenin yakın takibinde olmuĢtur. Vergi denetimi, vergi gelirlerinin sağlıklı tahsili 

amacıyla, ülkenin maliye politikası ile uyumlu olarak sürekli değiĢiklikler göstermiĢtir. 

2.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Vergi Denetimi 

Bir devletin en önemli yaĢam kaynağı Ģüphesiz ki vergi gelirleri olup, ayakta 

kalmak isteyen bir ülke sağlam bir vergi sistemine muhtaçtır. Osmanlı devleti  de 

kendine has bir gelir sistemi oluĢturmuĢtur. Ülkemizde vergi denetimi örgütü Osmanlı 

Devleti‟nden devralınmıĢ ve sistem ana hatları ile Cumhuriyetin ilk yıllarından da 

varlığını sürdürmüĢtür.
259

 

Osmanlı Devleti, Ģer‟i hükümlere tabi olan bir Ġslam devletiydi. Bu durum 

Osmanlı vergi sisteminin oluĢumunda da etkili olmuĢtur.
260

 

Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde, çağdaĢ anlamda bir maliye teĢkilatı ve 

vergi toplanması olmadığı için, XIX. yy. baĢlarına kadar vergi denetim teĢkilatı 

olduğunu söylemek de güçtür. Ancak XIX. yy. sonlarına doğru, devletin tüm mali 

iĢlemlerini denetim altına almak amacıyla, bir denetim örgütü kurulması ihtiyacı 

doğmuĢtur. Bu ihtiyaç doğrultusunda, dönemin maliye nazırı (bakanı) tarafından 

hazırlanan ve padiĢah tarafından uygun görülen 25 Temmuz 1879 tarihli Ġrade-i 

                                                 

259 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.199. 
260 CoĢkun Can Aktan, Dilek Dileyici ve Özgür Saraç, “Osmanlı Vergi Sistemi ve Anayasal Ġktisat 

Perspektifinden Bir Değerlendirme”, s.2. 

 http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/maliye-tarihi/anayasal-perspek-osmanli. 

pdf , (1 Ocak 2009). 

http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/maliye-tarihi/anayasal-
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Seniye‟ye dayanılarak çıkarılan TeftiĢ Muamelatı Maliye Nizamnamesi ile Heyet-i 

TeftiĢiye-i Maliye (Maliye TeftiĢ Kurulu) kurulmuĢtur. Bu yapı 2011 yılına kadar 

varlığını koruyan Maliye TeftiĢ Kurulu‟nun
261

 da temelini oluĢturur.
262

 

2.2. Cumhuriyet Dönemi Vergi Denetimi 

Vergi sistemi ve vergi denetimi konusundaki eksiklikler Cumhuriyetin ilk 

yıllarında da görülmektedir. Cumhuriyet dönemine, Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun 

1863‟lerden gelen Temettü Vergisi ile girilmiĢtir. Ancak, ilgili kanun, daha çok 

varsayımlara dayandığı için, gerçek anlamda bir vergi denetimi yapılamamıĢtır.
263

 

Cumhuriyet döneminde vergi denetiminin ilk kez bir müessese olarak 

uygulanmaya baĢlanması aĢarın kaldırılması ile gerçekleĢtirilmiĢ olduğu söylenebilir. 

Ancak AĢar‟ın kaldırılması ile devletin büyük bir gelir kaybı oluĢacağı kesindi. Bu 

nedenle oluĢacak gelir kaybını telafi etmek amacıyla, 1926 yılında 755 sayılı Kazanç 

Vergisi Kanunu yürürlüğe konmuĢtur. Aslında aĢarın kaldırılması Cumhuriyet 

döneminin ilk ve en önemli vergi reformları olarak kabul edilmektedir. Bu kanun ile 

Ġmparatorluk‟tan kalma 1914 yılından beri uygulanmakta olan temettü vergisi 

yürürlükten kaldırılmıĢ, sonra da bunun yerine kazanç vergisi uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. Kazanç vergisi kanunu ile vergi beyannamelerinin incelenmesi görevi 

tahakkuk teftiĢ memurlarına verilmiĢtir. Tahakkuk teftiĢ memurları ülkemizde ilk 

vergi denetimi görevini üstlenmiĢ inceleme elemanlardır. Ancak, yeterli olmayan 

tahakkuk teftiĢ memurları, bu alanda baĢarılı olamamıĢ, bu kadrolar daha sonra 

kaldırılmıĢtır.
264

  

                                                 

261 Maliye TeftiĢ Kurulu, 10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan  646 sayılı KHK ile 

kaldırılmıĢtır. 
262

 Mustafa Ali Sarılı, “Türkiye‟de Vergi Denetiminin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik 

Yapılması Gereken Düzenlemeler”, Muhasebe Denetimine Bakış, Ankara, Mayıs 2003, s. 103. 
263 Hesap Uzmanları Kurulu, “Tarihçe; HUK‟un KuruluĢundan Önceki Vergi Denetimi”, 2005, 

http://www.huk.gov.tr/tarihce.html , (2 Ocak 2009). 
264 Selahattin Tuncer, “Hesap Mütehassıslığından Hesap Uzmanlığına”, Vergi Dünyası, Ankara, Haziran 

 

http://www.huk.gov.tr/tarihce.html
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Denetime olan ihtiyaç nedeniyle farklı arayıĢlara girilmiĢ, denetim iĢlerinde 

serbest muhasebecilerden yararlanılmıĢ; bu kimseler, vergi incelemelerinde 

çalıĢtırılmıĢlardır. Bu uygulama ise, 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu ile 2430 

sayılı Muamele Vergisi Kanununun kabul edilmiĢ olduğu 1934 yılında sona 

ermiĢtir.
265

 

10.07.2011 tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanan 646 sayılı Vergi Denetim 

Kurulu BaĢkanlığı‟nın Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

öncesinde Türkiye‟de vergi denetimi, esas olarak 16.05.2005 tarihli 25817 no‟lu 

Resmi Gazete‟de yayımlanan 5345 sayılı “Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın TeĢkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun” ile Maliye Bakanlığı ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 

tarafından yerine getirilmiĢtir. 

5345 sayılı kanun ile Gelirler Genel Müdürlüğü kaldırılarak, Maliye 

Bakanlığı‟na bağlı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı kurulmuĢtur. 5345 sayılı kanun ile vergi 

denetim hizmetleri; Maliye Bakanlığı‟na bağlı olarak görev yapan maliye 

müfettiĢleri ile hesap uzmanları, Gelir Ġdaresi BaĢkan‟lığına bağlı görev yapan 

gelirler kontrolörleri, vergi dairesi baĢkanına bağlı görev yapan mahalli denetim 

elemanı olan vergi denetmenleri tarafından yerine getirilmiĢtir.
266

 

Ülkemizde denetim görevini yürüten gelirler kontrolörleri ve maliye 

müfettiĢlerinin “vergi incelemesi” (dıĢ denetim) ile “teftiĢ soruĢturma” (iç denetim) 

yetkileri bulunmaktaydı. Hesap uzmanlarının ise, sadece vergi inceleme yetkisi 

bulunmakta, teftiĢ ve soruĢturma yetkileri bulunmamaktaydı. TaĢra teĢkilatında yer 

alan vergi denetmenlerinin ise gelirler kontrolörleri ve maliye müfettiĢlerinde olduğu 

gibi iç ve dıĢ denetim yetkisi bulunmaktaydı. Ayrıca,  taĢra teĢkilatında yer alan 

                                                                                                                                              

2001, S.238, s.5. 
265 Hesap Uzmanları Kurulu, “HUK‟un KuruluĢundan Önceki Vergi Denetimi”, http://www.huk.gov.tr/index.as 

(2 Ocak 2009). 
266 Bilici, a.g.e., s.46. 
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vergi dairesi müdürlerinin de “vergi incelemesi” olarak ifade edilen dıĢ denetim 

yetkileri bulunmaktadır. Türkiye‟de vergi denetimi (iç ve dıĢ denetim) yukarıda 

bahsettiğimiz gibi Maliye Bakanlığı'nın çatısı altında merkezde m aliye 

müfettiĢleri ve hesap uzmanları, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟na bağlı olarak ise gelirler 

kontrolörleri ve vergi denetmenleri tarafından yürütülmekteydi.
267

  

3. 646 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÖNCESĠ TÜRKĠYE’DE 

VERGĠ DENETĠMĠNĠN ÖRGÜTSEL YAPISI 

646 sayılı KHK
268

 yürürlüğe girene kadar, vergi denetiminde sorumlu birimler 

olarak Maliye Bakanlığı‟na bağlı Hesap Uzmanları Kurulu ile Maliye TeftiĢ Kurulu 

ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlı‟ğına bağlı gelirler kontrolörleri ile vergi denetmenleri 

bulunmaktaydı. Bu birimler yetki, görev ve sorumlulukları yönlerinden bir takım 

farklılıklara sahip olup, aĢağıda kısaca incelenecektir. 

3.1. Maliye Bakanlığı’na Bağlı Denetim Birimleri  

 Maliye Bakanlığı‟na bağlı denetim birimlerinin özelliği, baĢında doğrudan 

Maliye Bakanı‟na bağlı kurul Ģeklinde örgütlenmedir. Maliye Bakanlığı‟na bağlı 

denetim birimlerinden olan hesap uzmanlarının diğer denetim birimlerinden en önemli 

farkı, bunlar, sadece vergi incelemesi ile yetkili iken gelirler kontrolörleri, vergi 

denetmenleri, maliye müfettiĢleri ise vergi incelemesinin yanında, maliye personeli 

üzerinde teftiĢ ve soruĢturma ile de yetkiliydiler.
269

 

 

                                                 

267 Organ, a.g.e., s. 100. 

  268 10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 646 sayılı KHK . 
269 Bilici, a.g.e., s.47. 
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3.1.1. Hesap Uzmanları Kurulu 

Hesap Uzmanları Kurulu
270

 Maliye Bakanlığı‟na bağlı olarak ülkemizin en 

önemli denetim birimlerinden birisi olarak faaliyet göstermekteydi. Ülkelerin vergi 

sistemleri, toplanan vergilerin türü yönünden olduğu gibi vergi denetim sistemleri 

yönünden de farklılıklar gösterir. Çünkü bir ülkenin vergi idaresi ve denetim sistemi 

büyük ölçüde o ülkenin özelliklerini taĢır. Vergi idarelerinin ve denetim yapılarının 

dikkate almaları gereken ilkeler vardır. Hesap Uzmanları Kurulu da kendine has 

kriterleri olan bir denetim birimiydi.
271

  

Vergi mevzuatı ve vergi denetimi alanında, özel bir yere sahip Hesap 

Uzmanları Kurulu, vergi denetimi,  vergi sistemi,  muhasebe, bilanço gibi konularda 

bir çok çalıĢmaya da imza atmıĢtır.
272

 

Ülkemizde 1926 yılında, temettü vergisi kaldırılarak yerine kazanç vergisi 

konulmuĢtur. Kazanç vergisi, iĢletmeleri defter tutmaya, bilanço düzenlemeye ve 

beyanname vermeye zorunlu kılmıĢtır. Bu verginin yürürlüğe girmesiyle vergi 

mükellefi sayısında bir artıĢ meydana gelmiĢ ve iĢletmelerin denetlenmesi ihtiyacı 

neticesinde “Kazanç Vergisi Mütehassıslığı” adında bir örgütlenme oluĢmuĢtur. 

1940 yılında 3840 sayılı kanunla Kazanç Vergi Kanunu‟nda değiĢikliğe gidilerek 

Hesap Mütehassıs Muavinliği” tesis edilmiĢ, 1943 yılında, vergi reformu adı altında 

vergi denetimi yeniden ele alınarak 28 Mart 1945 tarih ve 4709 sayılı kanunla Maliye 

Bakanı‟na bağlı Hesap Uzmanları Kurulu kurulmuĢtur.
273

 

 

                                                 

270 Hesap Uzmanları Kurulu, 10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan  646 sayılı KHK ile 

kaldırılmıĢtır. 
271 Mahmut Vural, “Hesap Uzmanları Kurulunun KuruluĢ Yıldönümü:  Ülke Hizmetinde 63 Yıl", 2008, 

http://www.huk.gov.tr/makaleler.asp?id=34, (05.05.2010). 
272 Abdullah, Aslan, “Vergi Denetimi Sistemi ve Hesap Uzmanları Kurulu”, Vergi Dünyası Dergisi, 

S.250, Haziran 2002, http://www.huk.gov.tr/makale1.html, (17.11.2008). 
273Ali Övet, Türkiye’de Vergi Denetiminin Etkinliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

(YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Trabzon, 2010 s 42. 

http://www.huk.gov.tr/makaleler.asp
http://www.huk.gov.tr/makaleler.asp
http://www.huk.gov.tr/makale1.html
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Hesap Uzmanları Kurulu (HUK) doğrudan bakana bağlıdır ve hesap uzmanları 

görevlerini bakan adına yaparlar. HUK, danıĢma ve denetim birimi olarak büyük 

iĢletmeler nezdinde dıĢ denetim yapmaktadır. HUK denetiminin kapsamı, 4709 Sayılı 

KuruluĢ Kanunu ile Maliye Bakanlığı‟nın kuruluĢ ve görevleri hakkındaki 178 sayılı 

KHK‟ da belirlenmiĢtir. 

Bu düzenlemeye göre, hesap uzmanlarının görevleri, vergi incelemesi 

yapmak, denetim sonuçlarını izlemek, vergi politikasının oluĢumuna katkı sağlamak, 

vergi alanında yapılacak mevzuat çalıĢmalarına yardımcı olmak, vergisel alanda 

araĢtırmalar yapmak ve diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak olarak sayılabilir  

(178 sayılı KHK‟nin 646 sayılı KHK‟nin 1. maddesiyle değiĢmeden önceki 21. 

maddesi). 

HUK‟un merkezi Ankara‟dadır. Hesap Uzmanları Kurulu; merkezde bir kurul 

baĢkanı, baĢ hesap uzmanları, hesap uzman muavinleri ve kurul bürolarından 

oluĢmaktadır. Hesap uzmanları, devamlı inceleme yeri olan Ankara, Ġzmir, 

Ġstanbul‟da grup halinde, bir grup baĢkanına bağlı olarak çalıĢmaktadırlar. Geçici 

inceleme yerleri ise turne esasına bağlıdır ve yıllık genel çalıĢma prensipleri 

doğrultusunda hareket ederler.
274

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

274 Abdullah Aslan, „‟Ülke Hizmetinde  54. Yıl‟‟, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:214, 1999, s.5. 
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Tablo 3.1: HUK’nun 1987–2008 Yılları Arası Kurul Kadro Hareketleri (1987–2009) 
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K
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1987 788 336 20 6 3 1 1 31 2 21 328 

1988 788 328 18 8 3 - 2 31 1 24 322 

1989 788 322 20 9 1 - 2 32 4 34 328 

1990 788 328 5 4 1 - 1 11 - 32 349 

1991 788 349 8 3 4 - - 15 2 16 352 

1992 700 352 12 2 - 4 1 19 2 30 365 

1993 650 365 9 15 3 - - 27 3 35 376 

1994 650 376 13 7 2 - - 22 3 - 357 

1995 650 358 40 5 4 - - 49 1 19 328 

1996 650 329 23 4 5 1 1 34 1 10 305 

1997 650 305 22 9 4 1 - 36 7 19 295 

1998 1150 295 11 6 4 - 2 23 3 17 292 

1999 1150 292 10 1 2 2 - 15 2 19 298 

2000 1150 296 8 7 1 - - 16 4 7 293 

2001 1150 291 4 4 1 - - 9 2 23 309 

2002 1150 307 5 9 - - 1 15 3 9 306 

2003 1150 304 9 16 3 1 - 29 3 - 280 

2004 1151 280 7 9 2 1 - 19 3 30 294 

2005 1151 294 10 13 - - - 23 1 21 293 

2006 1151 293 9 7 6 - - 22 2 17 290 

2007 1151 290 14 8 3 - - 23 4 36 305 

2008 1151 305 10 1 3 2 - 16 1 14 304 

2009 1151 306 4 4 1 3 - 12 2 14 310 

  Toplam 
292 

161 56 16 11 538 58 459  

 Kaynak: http://www.huk.gov.tr. (03.05.2010) 

 

HUK‟un 1987–2008 yılları arasındaki kadro hareketleri yukarıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir. Tablodan da anlaĢılacağı üzere mevcut kadro sayısının 1987‟de 788 

iken, 1992‟de 700‟e, 1993‟de 650‟ye, 1998‟de 1150‟ye, 2004‟de 1151‟e yükselmiĢtir. 

http://www.huk.gov.tr/
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Hesap uzmanlarının sayıları vergi mükellef sayılarına göre kıyaslandığından 

oldukça azdır. Ayrıca, yetiĢme ve staj Ģartlarına bakıldığında oldukça nitelikli bir 

eğitime tabi tutuldukları görülmektedir. Kamuda görev yapan diğer personel ve 

denetim elemanlarıyla kıyaslandığında HUK‟da oldukça nitelikli personel istihdam 

edilmiĢtir. Bundan dolayı hesap uzmanları, her türlü vergi incelemesinde 

görevlendirilmek yerine genellikle özel bilgi ve uzmanlık gerektiren büyük ticari 

iĢletmelere iliĢkin vergi incelemelerini yapmıĢtırlar. 
275

 

 

Tablo 3.2: Hesap Uzmanları Tarafından Yapılan Vergi Ġncelemeleri (2004–2008) 

 

 

Yıllar 

Rapor Sayısı Ġncelenen Bulunan Fark 

 

Kab

ul 

 

EleĢti

ri 

 

Toplam 

Matrah 

(Milyon 

TL) 

Matrah Farkı 

(Milyon TL) 

Yüzdesi 

(%) 

2004 3

4 

2.46

0 

2.494 6.139.712.991 8.999.395.600 14

7 2005 2

7 

3.05

1 

3.078 8.513.856.830 5.592.837.186 6

6 2006 2

4 

5.24

1 

5.265 12.367.971.680 5.753.270.900 4

7 2007 4

0 

3.09

3 

1.133 23.687.190.96

2 

11.876.653.673 5

0 2008 3

0 

2.22

7 

2.257 19.205.401.72

6 

11.828.006.641 6

2 Toplam 155 16.07

2 

16.227 69.914.134.18

9 

44.050.164.000 6

3 
Kaynak: http://www.huk.gov.tr (03.05.2010) 

          

   Yukarıdaki Tabloda hesap uzmanlarının vergi denetimi içindeki yerleri 

açıkça görülmektedir. Tablo 3.2‟de hesap uzmanları tarafından yapılan vergi 

incelemeleri (2004–2008) yer almaktadır. Buna göre, son beĢ yılda hesap uzmanları 

tarafından yapılan vergi incelemelerinde, toplam 69.914 milyar TL tutarında matrah 

incelenmiĢ ve bu incelemeler neticesinde incelenen matrahın % 63 oranında matrah 

farkı tespit edilmiĢtir. Bu da, yapılan incelemelerde büyük matrah farkları tespit 

edildiğini göstermektedir. 

 

                                                 

275 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.228. 

http://www.huk.gov.tr/
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Tablo 3.3: Hesap Uzmanlarınca Ġncelenen Mükelleflerin Tarhiyat Öncesi 

UzlaĢmaya
276

 BaĢvurma Oranı (2004-2008) 
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2004 2.200 1.471 67 1.343 91 61 

2005 2.815 2.451 87 2.352 9 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 

  Kaynak: http://www.huk.gov.tr (03.05.2010). 

 

Tablo 3.3 incelendiğinde, beĢ yıllık verilere göre, hesap uzmanları tarafından 

düzenlenen raporların %66‟sında uzlaĢma istenmekte, uzlaĢmaya konu olan 

raporların %92‟sinde uzlaĢma olmaktadır. Bu durum, hesap uzmanları tarafından 

hazırlanan raporların büyük kısmının yargısal uyuĢmazlık yoluna gidilmeden 

sonuçlandığını göstermektedir.
277

  

UzlaĢma kurumu, vergilendirmeye iliĢkin iĢlemlerin yargı aĢamalarına 

baĢvurulmadan kısa sürede çözülmesine olanak sağlayan pratik bir yol olarak çok sık 

baĢvurulmaktadır. 

3.1.2. Maliye TeftiĢ Kurulu 

Maliye Bakanlığı‟na bağlı denetim birimlerinden birisi de Maliye TeftiĢ 

Kurulu‟dur.
278

 Türk kamu idaresinde etkin bir konumu bulunan ve kökenleri Osmanlı 

                                                 

276 Tarhiyat öncesi uzlaĢma konusu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun Ek 11. maddesinde düzenlenmiĢ olup, 

buna göre vergi incelemesine bağlı olarak tarh edilecek vergi ve cezalarda idare ile mükellef arasında uzlaĢma 

sağlanması hallerinde, bu hususlar kesin olup, uzlaĢılan konular hakkında dava açılamayacağı gibi baĢka bir 

mercie de Ģikayette bulunulamaz. 
277 Hesap Uzmanları Kurulu “2009 yılı Faaliyet Raporu”, s.46 www.huk.gov.tr (03.05.2010). 

 278 Maliye TeftiĢ Kurulu, 10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan  646 sayılı KHK ile 

kaldırılmıĢtır. 

http://www.huk.gov.tr/
http://www.huk.gov.tr/
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Devletine dayanan Maliye TeftiĢ Kurulu, gerek teĢkilat gerekse çalıĢma esasları 

yönünden, pek çok bakanlık, kamu kuruluĢları ile banka ve iktisadi devlet 

teĢekküllerinin bünyelerindeki teftiĢ ve kontrol ünitelerinin oluĢumunda emsal 

alındığı söylenebilir. Maliye TeftiĢ Kurulu adeta devlet örgütlenmesinde gerek 

istihdam Ģekli gerekse çalıĢma prensibi bakımından örnek bir rol üstlenmiĢtir.
279

 

Maliye TeftiĢ Kurulu‟nun tarihi misyonundan gelen iĢlevleri ve görevleri 

sadece Maliye Bakanlığı ile sınırlı değildir. Devletin parasının, hakkının, çıkarının 

olduğu, devlet için ekonomik değer içeren hemen her yerde (yurt içi veya yurt dıĢı) 

Maliye MüfettiĢlerinin denetim, inceleme, soruĢturma ve araĢtırma yetkisi 

bulunmaktaydı. Diğer bakanlıkların teftiĢ kurulu mensuplarının mühürleri “…. 

Bakanlığı ….. MüfettiĢi” Ģeklinde iken, Maliye MüfettiĢlerinin mühürleri “T.C. 

Maliye MüfettiĢi” Ģeklinde olmasına özel bir anlam verilir. Bu ibare, onların sadece 

bağlı oldukları Maliye Bakanlığı‟nın değil, tüm Türkiye Cumhuriyeti‟nin Maliye 

MüfettiĢi olduğunu simgeler. Bu da, 550 yılın üzerindeki deneyimden ve nitelikten 

kaynaklanan hak edilmiĢ bir onur ve simge olarak meslek mensuplarınca kabul 

edilir.
280

 

Maliye TeftiĢ Kurulu, uzun mazisiyle bir ekol olarak kabul edilmiĢtir. Kurul, 

hukuk, maliye, terbiye eğitimi verilen bir ocak, yüzlerce yılda oluĢumunu 

gerçekleĢtiren bir marka, basit bir denetim biriminden çok binlerce bürokrat yetiĢtiren 

bir Enderun, çok sayıda nitelikli elemanını kendi içinde büyüten bir akademi olarak 

kabul edilmiĢtir.
281

 

Osmanlı Devletinde 1879 yılında “Umuru Maliyenin Tanzim ve Islahı” 

çalıĢmalarına baĢlanılmıĢ ve bu çalıĢmalar “Heyet-i TeftiĢiye-i Maliye” adıyla 

                                                 

 279 Osman Saraç, “Denetimi Kimler Ġstemez  ya  da  “Quis  Custodiet  Ġpsos Custodes? - II”, Yaklaşım 

Dergisi, Ankara, Ekim 2003, S.130, s.30. 
280 Ahmet Erol, “Maliye Bakanlığı Denetim Birimlerinin 646 sayılı KHK ile BirleĢtirilmesi Bir Reform 

Mudur?” Yaklaşım, Ankara, Eylül 2011, S. 225, s.17. 
281 ġaban Küçük, “Türkiye‟nin Maliye TeftiĢ Kurulu‟na Ġhtiyacı Vardır.”, Yaklaşım Dergisi, Ankara, Ekim 

2011, S. 226,s.90. 



 

 

 93 

doğrudan Maliye Bakanı‟na bağlı bir kurulun kurulması ile sonuçlanmıĢtır. Bu 

Ģekilde “Heyeti-i TeftiĢiye-i Maliye”nin kuruluĢu “Ġrade-i Seniye” ile 1879 yılında  

II.Abdülhamit  tarafından  onaylanmıĢtır.
282

 

Maliye TeftiĢ Kurulu, Büyük Millet Meclisi‟nin ilk yıllarında Ġstanbul 

Hükümeti‟ne bağlı olarak çalıĢmıĢtır. Ankara Hükümeti tarafından 10.03.1920 

tarihinde yeni bir Maliye TeftiĢ Kurulu kurulmuĢtur. Daha sonra, 1922 yılında 

Ġstanbul Hükümeti‟nin düĢmesi üzerine açıkta kalan maliye müfettiĢlerinden bir kısmı 

yeni kurulan TeftiĢ Kurulu‟na “Maliye MüfettiĢi” olarak atanmıĢ, daha sonra yapılan 

sınavlarla da TeftiĢ Kurulu‟nun yeni kadrosu oluĢturulmuĢtur.
283

 

Maliye TeftiĢ Kurulu (MTK), bir baĢkan ile maliye baĢmüfettiĢi, maliye 

müfettiĢi ve maliye müfettiĢ yardımcılarından oluĢmuĢtur. Ayrıca bu kurul bakanın 

emri veya onayı üzerine, bakan adına görev yapmıĢtır. Maliye TeftiĢ Kurulu‟nun 

merkezi Ankara‟da idi. Ġstanbul ve Ġzmir‟de de merkezleri bulunan bu kurulun diğer 

bölgelerdeki denetimleri de özellikle yaz aylarında müfettiĢler tarafından turnelere 

çıkılarak yapılmıĢtır. Fransa‟daki Maliye TeftiĢ Kurulu örnek alınarak kurulan Maliye 

TeftiĢ Kurulu, Türkiye‟de denetim geleneğini oluĢturan ilk kurum olarak kabul edilir. 

Maliye müfettiĢleri adeta bir devlet müfettiĢi olarak kabul edilmiĢtir.
284

 

MTK‟nın görev ve yetkileri, Maliye Bakanlığı‟nın teĢkilat ve görevleri 

hakkındaki 178 sayılı KHK ve 543 sayılı KHK‟nın değiĢik 20. maddesinde 

düzenlenmiĢtir. Buna göre MTK‟nın görevleri, kamu kurum ve kuruluĢları ile bu 

kuruluĢların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iĢtiraki olan 

kuruluĢları teftiĢ etmek, Maliye Bakanı‟nın izni ile dernek, vakıf ve sendikaları mali 

yönden teftiĢ etmektir. Kamu kuruluĢlarının kendi kanunlarında özel denetim 

hükümleri öngörülmüĢ olması, Maliye MüfettiĢleri‟nin teftiĢ ve inceleme 

                                                 

 282Maliye TeftiĢ Kurulu, Maliye TeftiĢ Kurulu Tarihi,     http://www.mtk.gov.tr/Detay.aspx?contentID=178 

(15.01. 2009). 

 283Maliye TeftiĢ Kurulu, Maliye TeftiĢ Kurulu Tarihi,  http://www.mtk.gov.tr/Detay.aspx?contentID=178 

(15 Ocak 2009). 
284 Organ, a.g.e.,s.106. 

http://www.mtk.gov.tr/Detay.aspx
http://www.mtk.gov.tr/Detay.aspx
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yetkilerini kısıtlamayacağı özel olarak düzenlenmiĢtir. Bu durum, maliye 

müfettiĢlerinin Maliye Bakanlığı dıĢında da denetim yetkisi olduğunu 

göstermektedir.
285

 

646 sayılı KHK ile maliye müfettiĢlerinin daha önceden sahip oldukları, kamu 

kuruluĢlarını ve kuruluĢ statüsüne bakılmaksızın devletin iĢtirak ettiği tüm kuruluĢları 

denetleme yetkisi kaldırılmıĢ olup, artık yeni ünvanı vergi müfettiĢi olan denetim 

elemanlarının yetkileri sadece vergi denetimi ile sınırlandırılmıĢtır.
286

 

 

Tablo 3.4: Maliye MüfettiĢleri’nin Sayılarındaki DeğiĢme (2005–2009) 

 2005 2006 2007 2008 2009 

BaĢ MüfettiĢler 42 41 41 51 56 

MüfettiĢ 31 26 23 12 09 

MüfettiĢ Yardımcısı 4 14 38 59 70 

Yurt DıĢı Görevliler 12 10 11 14 12 

Ġdari görevdekiler 19 16 14 7 10 

Askerdekiler 1 3 1 1 2 

Ücretsiz izinli - - - - 1 

Kaynak:  www.mtk.gov.tr (03.05.2010) 

            Maliye müfettiĢlerinin sayısındaki değiĢimler Tablo 4.4‟de, 2005–2009 yılları 

için gösterilmiĢtir. Tablo incelendiğinde maliye müfettiĢlerinin sayısının oldukça az 

olduğu bunlarında sadece belirli bir kısmının denetim faaliyetinde bulunduğunu 

görmekteyiz. MüfettiĢ yardımcılarının sayılarına bakıldığında, 2005 yılından itibaren 

azalıĢ eğilimine girdiği ancak 2008 yılından itibaren tekrar artıĢ göstermeye baĢladığı 

görülmektedir. 

 

 

                                                 

285 25.08.2001 tarih ve 24504 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Maliye TeftiĢ Kurulu Görev ve Yetkileri 

Yönetmeliği, www.mtk.gov.tr (15.01.2009). 
286 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.229. 

http://www.mtk.gov.tr/
http://www.mtk.gov.tr/
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Tablo 3.5:  Maliye MüfettiĢleri Tarafından GerçekleĢtirilen Vergi Ġnceleme Sonuçları 

(2001-2009) 

Yıllar Ġnceleme 

Sayısı 

Ġncelenen Matrah 

TL  (1) 

Bulunan Matrah 

Farkı TL (2) 

Vergi Kaçağı 

% (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 

2008 214 1.989.392.091 158.452.669 8 

2009 154 155.781.696 153.231.207 98 

Kaynak: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Yıllık Faaliyet Raporu, www.gib.gov.tr (03.05.2010). 

 

Yukarıdaki Tablo 3.5 incelendiğinde, 2005 ve 2006 yıllarında inceleme sayısı 

ve incelenen matrahların diğer yıllara göre çok düĢük olmasına rağmen vergi kaçağı 

oranının bir hayli yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç vergi denetiminde 

incelenen mükelleflerin doğru seçiminin vergi denetiminin etkinliğini belirlemede en 

büyük etken olduğunun göstergesidir. 

Tablo 3.6: Maliye TeftiĢ Kurulu’ndan Ayrılanların AyrılıĢ Nedenleri (2005–2009) 

Kaynak:  www.mtk.gov.tr (03.05.2010) 

Tablo 3.6 incelendiğinde sayıları zaten çok fazla olmayan maliye müfettiĢlerin 

bazı sebeplerle bu görevlerinden ayrıldıkları görülmektedir. Ülkemizde Maliye TeftiĢ 

Kurulu‟ndan istifa ile ayrılanların çoğu, yeminli mali müĢavir olmak ya da özel 

Ģirketlerde üst düzey yöneticilik yapmak için ayrılmaktadır. Kamuda yetiĢmiĢ, gerek 

giriĢ sınavlarında gerekse aldıkları eğitim ve yetiĢtirilme Ģartlarındaki zorluklar 

nedeniyle nispeten düĢük gelirler elde eden bu tür meslek mensuplarının , kamuda 

istihdam edilebilmelerinin önü açılarak özel sektöre transferlerinin azaltılması etkin 

Kadro Hareketleri 2005 2006 2007 2008 2009 

  Ġdareye GeçiĢ 1 12 7 6 3 

  Ġstifa 1 2 1 1 - 

  Emeklilik 1 2 2 2 1 

http://www.mtk.gov.tr/


 

 

 96 

bir gelir idaresi açısından zorunludur. 

3.2. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’na Bağlı Denetim Birimleri 

Daha önceden de belirttiğimiz gibi,  16.05.2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanan 5345  Sayılı  Gelir  Ġdaresi  BaĢkanlığı‟nın  TeĢkilat ve 

Görevleri Hakkındaki Kanun ile vergi  denetimi konusunda,  Gelir  Ġdaresi  

BaĢkanlığı‟na da verilen görevler vardır. Denetim; Gelir Ġdaresi BaĢkanı‟na bağlı 

görev yapan Gelirler Kontrolörleri, Vergi Dairesi BaĢkanı‟na bağlı görev yapan 

mahalli denetim elemanları olan Vergi Denetmenleri tarafından yerine 

getirilmekteydi. 
287

 

3.2.1. Gelirler Kontrolörleri 

Gelirler Kontrolörleri, Maliye Bakanlığı‟na bağlı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 

bünyesinde merkezi denetim elemanı olarak görev yapmaktaydılar.
288

 Gelirler 

Kontrolörleri; vergi incelemesi yapmakla birlikte teftiĢ, soruĢturma yapma, 4208 sayılı 

kanun kapsamında kara para aklama eylemlerini araĢtırma ve diğer bazı kanun ve 

kararlarla kendilerine verilen diğer denetim iĢlerini yapma görev ve yetkilerine sahip 

merkezi denetim birimiydi.
289

 

Gelirler kontrolörleri, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına bağlı olarak görev yapmıĢlardır. 

Ancak, Gelirler kontrolörleri taĢra birimlerine bağlı bir denetim birimi değil, doğrudan Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığı‟na bağlı merkezi denetim elemanlarıdır. Hatta bazı yasal düzenlemelerde, 

Maliye Gelirler Kontrolörleri Ģeklinde nitelendirilmiĢtir.
290

 

 

                                                 

287 Bilici, a.g.e., s.46. 

 288 Gelirler Kontrolörlüğü Birimi,  10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 646 sayılı 

KHK ile kaldırılmıĢtır. 

 289 Ġbrahim Atilla Acar, Mehmet Emin Merter, “Türkiye‟de 1990 Sonrası Vergi Denetimi Ve Vergi 

Denetiminde Etkinlik Sorunu”, Maliye Dergisi, Ankara, 2005, S.205, s.25. 
290Yunus ġengöz, “Nevi ġahsına Münhasır Bir KuruluĢ: Maliye Gelirler Kontrolörlüğü”, Vergi Sorunları, 

Ankara, Temmuz 2011, S.274, s.7. 
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Maliye Bakanlığı merkez teĢkilatı içinde yer alan ve “Varidatı Mahsusa 

Müdüriyeti Umumiyesi”, Maliye Vekaleti TeĢkilatı ve Vazifeleri Hakkındaki 

29.05.1936 tarih ve 2996 sayılı kanunla yapılan değiĢiklikle, varidat kontrolörü adını 

almıĢtır.
291

 

Gelirler Kontrolörlüğü, 29.5.1936 Tarih ve 2996 sayılı Maliye Vekaleti 

TeĢkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile "Varidat Kontrolörlüğü" adı altında 

merkezi denetim birimi olarak yerini aldıktan sonra, Maliye Bakanlığı teĢkilatında 

yapılan isim değiĢikliğine paralel olarak, birimlerin unvanları, 1946 yılında "Gelirler 

Kontrolörlüğü" olmuĢtur. Dünyadaki geliĢmelere paralel olarak ve özellikle 1970'li 

yıllarda, beyana dayanan modern vergi sistemi yaygınlaĢmıĢ ve ülkemizde de kabul 

görmüĢtür. Bu geliĢmelere paralel dolaylı ve dolaysız vergiler, daha geniĢ mükellef 

kitlelerini kapsadığından, vergi denetimine duyulan ihtiyaç çok büyük ölçüde 

artmıĢtır. Doğan bu ihtiyacı karĢılamak için Gelirler Kontrolörleri, nicelik ve nitelik 

yönünden geliĢtirilmiĢtir.
292

  

Gelirler kontrolörleri, 05.05.2005 tarih ve 5345 sayılı kanunla kurulan Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığı‟na bağlı olarak, Gelirler Kontrolörleri Daire BaĢkanlığı altında 

örgütlenmiĢlerdir. Gelirler kontrolörlerinin Ankara, Ġstanbul, Ġzmir il merkezlerinde 

grup baĢkanlıkları vardır ve gelirler kontrolörleri bu yerlerde turne çalıĢmaları dıĢında 

sürekli olarak çalıĢmaktaydılar.
293

 

Maliye Bakanlığı‟nın TeĢkilat ve Görevleri hakkında 178 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname‟nin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiĢik 43. 

maddesinde, Gelir Ġdaresi‟nin her türlü faaliyet ve iĢlemleriyle ilgili olarak; teftiĢ, 

inceleme ve soruĢturma iĢleriyle kanunlar ve diğer mevzuatla kendilerine verilen 

                                                 

291 http://www.gelkont.gov.tr/amactarih.asp (16.10.2010). 

 292 Muhiddin AltuntaĢ, “59. KuruluĢ Yılında Gelirler Kontrolörleri”, e-yaklaĢım, 

2008,tp://www.yaklasim.com/mevzuat/read_result.asp?file_name=/mevzuat/dergi/makalele/199505498.htm 

(28.10.2008). 
293 Gelirler Kontrolörlüğü Daire BaĢkanlığı, Görev ve Yetkiler, http://www.gelkont.gov.tr/gorev.asp  (17.3.2009) 

http://www.gelkont.gov.tr/amactarih.asp
http://www.yaklasim.com/mevzuat/read_result.as
http://www.gelkont.gov.tr/gorev.asp
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görevleri yapacakları belirtilerek, aynı kanun hükmünde kararnamenin 12‟nci  

maddesi  ve 543 sayılı Kanun  Hükmünde Kararname ile bu maddeye eklenen 

bentlerde, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın görevleri sayılarak Gelir Ġdaresi BaĢkanı‟nın, 

teĢkilat ve görev alanına giren iĢlemleri kontrolörleri vasıtasıyla inceleteceği ve 

denetleteceği hükmüne yer verilmiĢtir.  

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun değiĢik 135‟inci maddesinin 

ikinci fıkrasında, Gelirler Kontrolörleri‟nin vergi inceleme yetkilerinden, 492 sayılı  

Harçlar  Kanunu'nun  134‟üncü maddesi, Gelirler Kontrolörleri'nin, teftiĢ  ve  kontrol 

yetkilerinden, 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi‟ne iliĢkin Kanunun 

3‟üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, Gelirler Kontrolörleri‟nin kara para 

aklama suçunun araĢtırılması ve incelenmesi ile görev ve yetkilerinden 

bahsedilmektedir. 

Gelirler Kontrolörleri‟nin görev ve yetkilerine bakıldığında, tüm maliye 

teĢkilatının denetimine iliĢkin yetkilerinin bulunmadığı, ancak Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı teĢkilatına iliĢkin denetim ve soruĢturma görevleri ile vergi incelemesi 

konusunda yetkileri bulunduğu, ayrıca 4208 sayılı Kanun kapsamına giren kara para 

aklama suçunun araĢtırmasını ve incelemesini yapmaya yetkili bulunduklarını 

görmekteyiz. Bu yetkileri ile gelirler kontrolörleri maliye müfettiĢleri ile 

kıyaslandığında daha dar, ancak vergi denetmenleri ile kıyaslandığında daha fazla 

yetkilere sahiptirler.
294

 

Gelirler Kontrolörleri‟nin görev ve yetkileri incelendiğinde, maliye 

müfettiĢleri ile vergi denetmenleri arasında bir konumda olduğu görülmektedir. 

Gelirler Kontrolörlerinin sayılarına bakıldığında, maliye müfettiĢleri ve hesap 

uzmanlarına göre sayıca fazla ancak diğer denetim birimi olan vergi denetmenlerinden sayı 

olarak daha az olduğu görülmektedir. AĢağıdaki Tablo 3.7‟de Gelirler Kontrolörleri‟nin 

                                                 

294 Gülsüm Burcu Bakır, Türkiye’deki Vergi Denetiminin Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemede Etkisi, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2009, s.44. 
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toplam sayıları verilmiĢtir. Gelirler Kontrolörleri‟nin 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle toplam 

sayısı 363‟tür. 

Tablo 3.7: Gelirler Kontrolör Sayısı (2005-2009) 

UNVANI 2005 2006 2007 2008 2009 

Gelirler BaĢ kontrolörü 193 197 184 205 202 

Gelirler Kontrolörü 115 93 89 66 59 

Yetkili Stj Gelirler Kont. - 18 22 7 33 

Yetkili Toplamı 308 308 295 278 294 

Yetkisiz Stj. Gelirler Kont. 22 18 16 26 69 

Yıl Ġçinde BaĢlayan  Stj. G.K. 13 14 17 21 - 

Yetkisiz Toplamı 22 18 33 47 69 

Genel Toplam 330 326 328 325 363 

  Kaynak: http://www.gelkont.gov.tr  (18.03.2010) 

AĢağıdaki Tabloda gelirler kontrolörlerinin görevden ayrılma nedenleri ve 

sayıları mevcuttur. Görevden ayrılma nedenlerinde ilk sırayı istifa ve nakil olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 3.8 : Emeklilik, Ġstifa, Nakil ve Vefat Nedeni ile Görevden Ayrılan Gelirler 

Kontrolörleri’nin Dağılımı (2004-2008) 

Yıl Emekli Ġstifa Nakil Vefat Toplam 

2004 4 4 4 1 13 

2005 7 5 10 4 26 

2006 10 7 8 - 25 

2007 4 6 7 - 17 

2008 5 14 7 1 27 

TOPLAM 30 36 36 6 108 

Kaynak: http://www.gelkont.gov.tr, (18.03.2010) 

 

Yukarıda gelirler kontrolörlerinin görevden ayrılma nedenleri verilmiĢtir. 

Buna göre, meslekten ayrılmaların büyük kısmının istifa ve baĢka kurumlara nakil 

olduğu görülmektedir. Zaten sayıca oldukça az olan (ortalama 300 kiĢi civarında) 

nitelikli denetim elemanlarının Maliye Bakanlığı bünyesinde tutulabilmesi için 

gerekli önlemlerin alınamadığı görülmektedir. 

http://www.gelkont.gov.tr/
http://www.gelkont.gov.tr/
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Gelirler kontrolörleri tarafından incelenen mükellef sayısı, incelenen matrah 

miktarı ve bulunan matrah farkı aĢağıda yer alan tablo‟da gösterilmiĢ olup, bu veriler 

gelirler kontrolörlerinin vergi denetimi içindeki önemini ifade etmektedir. 

Tablo 3.9: Gelirler Kontrolörleri Tarafından Ġncelenen Vergi Sonuçları (2001-2009) 

Yılı Ġnceleme 

Sayısı 

Ġncelenen Matrah 

TL (1) 

Bulunan Matrah 

Farkı TL (2) 

Vergi Kaçağı 

% (2/1) 
2001 2.594 275.498.146 550.108.491 199,6 

2002 3.078 6.806.929.429 3.605.275.778 52,9 

2003 2.682 10.955.223.073 5.212.493.300 47,5 

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 37.200.280.933 188,3 

2007 3.467 4.173.400.835 12.463.608.975 298,6 

2008 2.351 6.906.461.648 190.481.501.165 2758,01 

2009 1.336 9.746.156.433 4.626.543.853 47 

  Kaynak: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2010 yılı Faaliyet Raporu, s.54. http://www.gelkont.gov.tr 

(18.03.2010). 

Yukarıdaki Tablo 3.9‟da Gelirler Kontrolörleri tarafından incelenen vergi 

sonuçları gösterilmiĢtir. Tabloda görüldüğü gibi en yüksek matrah farkı 2008 yılında 

meydana gelmiĢtir. 2008 yılında bulunan matrah farkının nedeni ise gelirler 

kontrolörlerince, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) incelemeleri 

sırasında, bankalarda yapılan denetimden kaynaklanmıĢtır. Daha sonra,  5838 Sayılı 

Yasa‟nın geçici 1'inci maddesi ile bu denetim konusuna mahsus olarak geriye dönük 

vergi affı getirilmiĢtir.
295

 

Tablo 3.9‟a bakıldığında ilginç bir durum, 2001 yılının diğer yıllara göre en 

düĢük matrah incelemesi yapıldığı yıl olmasına rağmen bu yılda vergi kaçağı 

oranının çok yüksek çıkmasıdır. Bu durum bize incelenecek mükelleflerin seçiminin 

incelemenin etkinliğini belirlemede ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.  

                                                 

295 Övet, a.g.t., s.53. 

http://www.gelkont.gov.tr/
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3.2.2. Vergi Denetmenleri  

Vergi denetmenleri, Maliye Bakanlığı‟na bağlı olarak değil Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı bünyesinde görev yapan yerel denetim elemanlarıydı.
296

  

Vergi denetmenleri, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın taĢra birimi vergi dairesi 

baĢkanlıklarına bağlı olarak il ve ilçelerde görev yapmaktaydılar. Vergi denetmenleri 

vergi dairesi baĢkanlıklarının emrinde çalıĢtırılıyordu. Vergi denetmeleri Gelirler 

Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın taĢradaki en önemli vergi denetleme elemanlarıydı.
297

 

Vergi denetmenleri, daha önce yer verdiğimiz merkezi denetim birimleri olan 

maliye müfettiĢliği, hesap uzmanlığı ve gelirler kontrolörlüğünden farklı olarak taĢra 

denetim elamanlarıydı. Vergi denetmenleri diğer denetim elemanlarından çok fazla 

sayıdaydılar. Bu dört denetim biriminin kaldırılarak tek bir denetim birimi haline 

gelmesi ile yeni denetim biriminde en fazla sayıda vergi denetmenleri yer almıĢtır. Bu 

ise vergi denetmenlerinin, yeni denetim birimindeki etkinliğinin daha fazla olmasına 

sebep olacaktır. 

Denetim birimi olan vergi denetmenliği, gelir memurluğunun dönüĢümüyle 

meydana gelmiĢtir. 29.05.1936 tarihli 2996 sayılı Maliye Bakanlığı KuruluĢ ve 

Görevleri Hakkındaki Kanun‟un 35. maddesiyle kurulan Varidat Kontrol Memurluğu 

Birimi, 1950 yıllarındaki vergi reformu kapsamında, 5655 sayılı Kanunla, değiĢik 21. 

maddesine istinaden Vergi Kontrol Memurluğu adı altında yeniden düzenlenmiĢtir. 

2996 sayılı Kanun'da, 14.8.1942 tarih ve 5184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

10.8.1942 tarih ve 4286 sayılı Kanun'la yapılan değiĢiklikle Varidat Umum 

Müdürlüğü kaldırılmıĢ ve Vasıtasız Vergiler ile Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri 

                                                 

296 Vergi Denetmenliği Birimi,  10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 646 sayılı KHK 

ile kaldırılmıĢtır. 
297 Erdoğan Öner, “5345 Sayılı Kanunla Gelir Ġdaresinde Öngörülen Düzenlemeler ve Değerlendirilmesi-1” 

Yaklaşım Dergisi, Ankara, Ağustos 2005, S.152, s.55. 



 

 

 102 

kurulmuĢtur.
298

 

Vergi denetmenliği, Maliye Bakanlığı‟na bağlı Gelirler Genel Müdürlüğü 

bünyesinde örgütlenmiĢtir. 7.6.1946 tarih ve 6327 sayılı Resmi Gazete' de 

yayımlanan 29.5.1946 tarih ve 4910 sayılı Kanun'un getirmiĢ olduğu  en büyük 

değiĢiklik, Vasıtasız Vergiler ve Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri'nin 

kaldırılmıĢ olması ve Gelirler Genel Müdürlüğü‟nün kurulmasıdır. 1936 yılından 

1998 yılına kadar illerdeki defterdarlıklarda, defterdara bağlı olarak örgütlenen vergi 

denetmenlerinin, bu yapıda, etkin ve verimli vergi incelemesi yapması mümkün 

olmadığı için, 1998 yılında Gelirler Bölge Müdürlükleri kurularak, vergi 

denetmenlerinin bölge müdürüne bağlı olarak örgütlendirilip, daha etkin ve verimli 

vergi incelemesi yapmaları sağlanmıĢtır. Ancak uygulamadan sonra, Gelirler Ġdaresi 

BaĢkanlığı yasa tasarısında, taĢra örgütü “bölge müdürlüğü” örgütlenmesi Ģeklinde 

öngörülmüĢ olarak meclise gitmesine rağmen, il düzeyinde yetkilendirilmiĢ ve 

örgütlenmiĢ, vergi dairesi baĢkanlıkları Ģeklinde yasama meclisinden çıkmıĢtır.
299

 

Vergi denetmenleri, Maliye Bakanlığı‟ndan çok Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın 

denetim elemanı olduğu görüntüsü vardır. 05.05.2005 tarihinde kabul edilen ve 

16.5.2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 5345 

sayılı Kanun ile Gelirler Genel Müdürlüğü kaldırılarak, Maliye Bakanlığı‟na bağlı 

Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığı kurulmuĢtur. Vergi denetmeleri Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟na 

bağlı olarak taĢrada görevlerine devam etmiĢlerdir.
300

 

Vergi Denetmenleri, 29 ilde oluĢturulan Vergi Denetmenleri bürosunda, görev 

yapmıĢlardır. Vergi Denetmenleri bürosunun baĢında, kıdemli denetmenlerden bir 

büro baĢkanı ve gerekli görülen sayıda baĢkan yardımcısı bulunmaktaydı. Vergi 

                                                 

298 Ünal, Abdulkadir Ünal, “Türkiye’de Vergi Denetimi Ve Vergi Denetmenlerinin Denetim İçerisindeki Rolü, 

YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2007 s.12. 
299 Övet, a.g.t., s. 55. 

 300 Yusuf Baytar, „‟Kayıt dıĢı Ekonomi ile Mücadelede Dikey Denetim Yöntemi‟‟   (Çukurova Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Adana, 2006. s.98. 
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denetmenlerinin bir yıllık çalıĢma süresi boyunca yapacakları iĢler yıllık plan olarak 

Denetim Grup Müdürlüğü‟nce hazırlanıyordu. Ġlin, vergi dairesi baĢkanınca 

onaylanan planlar, bakanlığa gönderilmektedir. Vergi dairesi baĢkanı gerek gördüğü 

durumlarda çalıĢma planının dıĢına çıkarak, vergi denetmenine çeĢitli görevler 

verebilmekteydi. Vergi denetmenleri rotasyona tabi olmayıp değiĢik sürelerle illerde 

görev yaparlar.
301

 

Vergi denetmenlerinin görevleri, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 

Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, ÇalıĢma ve Atama Yönetmeliği‟nin 3. Bölüm 8. 

maddesinde belirtilmiĢtir. Bu maddeye göre, Vergi denetmenleri, 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu‟na göre vergi incelemesi ve denetim yapmak, teftiĢ ve soruĢturma 

yapmak, sayım ve tespit yapmak yetkisine sahiptiler.
302

 

Vergi denetmenleri, sektörel incelemeler, sahte ve muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge incelemesi, ihbarlara yönelik incelemeler, envanter uyumluluğuna 

yönelik çalıĢmalar, mükelleflerin vergisel uyumlarının artırılmasına yönelik 

çalıĢmalar olmak üzere vergi incelemelerinin önemli bir kısmı taĢrada görev yapan 

vergi denetmenleri tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.
303

  

Tablo 3.10‟dan da görüleceği üzere Türkiye‟de vergi incelemelerinin 

büyük bir kısmı vergi denetmenleri tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Ortalama 

inceleme sayısı ise 50.000‟i geçmektedir. Tablonun en ilginç yanı 2007 yılında vergi 

kaçağı oranının % 160 bulunmasıdır. Bir kez daha vergi denetiminde incelenen 

mükellef seçiminin önemi görülmüĢtür. Vergi denetmenleri tarafından incelemelerin 

büyük bir kısmı yapılmakta ise de, incelemelerin nitelikleri konusunda aynı baĢarıdan 

söz etmek mümkün olmamıĢtır. 

                                                 

 301 Organ, a.g.e.,s.118. 

 302 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). 
303 Mustafa Ali Sarılı, “Türkiye‟de Etkin Bir Vergi Denetimi Ġçin Neler Yapılmalıdır?” Vergi Sorunları Dergisi, 

Temmuz 2004, Özel Ek, s.109. 

http://www.vdd.org.tr/index.%20php
http://www.vdd.org.tr/index.%20php
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Tablo 3.10: Vergi Denetmenleri Tarafından Yapılan Vergi Ġnceleme Sonuçları (2001-

2009) 

Yılı Ġnceleme 

Sayısı 

Ġncelenen Matrah 

TL(1) 

Bulunan Matrah 

Farkı TL (2) 

Vergi Kaçağı 

% 2/1) 

2001 46.013 2.288.863.774 958.446.579 41.8 

2002 56.864 5.216.011.211 1.803.750.356 34.5 

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 

2006 67.282 13.635.736.589 4.212.648.670 30.8 

2007 73.283 33.317.190.047 5.356.979.718 160 

2008 68.089 48.488.423.808 7.803.234.736 16.09 

2009 67.105 33.934.650.584 7.203.822.911 21 

Kaynak: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 2009 yılı Faaliyet Raporu, s.54  http://www.gelkont.gov.tr.  (18.03.2010) 

 

3.2.3. Defterdar 

Defterdar kelimesi, kullanılan anlamı değiĢse de Osmanlıdan günümüze kadar 

gelmiĢ ve halen kullanılmaya devam eden bir kelimedir. Defterdar, “defter tutan” 

anlamında;  devletin bütün mali iĢlerinden sorumlu ve bu iĢleri, sadrazamın gözetimi 

altında padiĢah adına yürüten kiĢiydi. Tanzimat dönemi hazırlıkları kapsamında 

BaĢdefterdarlık,  1838 yılında kaldırıldı, yerine Maliye Nezareti kuruldu. 1950 tarih 

ve 5655 sayılı kanunla da, Maliye Bakanlığı merkez ve taĢra teĢkilatı yeniden 

düzenlendi. Ancak defterdarlık sistemi kapsamı geniĢletilerek devam ettirildi.
304

 

Defterdarlıklar, devletin gelir ve giderinin takip edildiği yerdir. 

Defterdarlıklar; vergi daireleri kanalıyla, devletin vergilerini toplama, saymanlıklar 

kanalıyla, kamu harcamalarını yapma, milli emlak kanalıyla, devletin tüm mallarını 

idare etme ve muhakemat kanalıyla da, devletin hukuk iĢlemlerini takip etmeyi 

sürdürdüler. 2005 yılında, 5345 sayılı Kanun‟la, Gelirler Genel Müdürlüğü, Gelir 

                                                 

304 Organ, a.g.e., s.119. 

http://www.gelkont.gov.t/
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Ġdaresi BaĢkanlığı'na dönüĢtürüldü. Defterdarlıkların bünyesindeki vergi daireleri ve 

vergi inceleme birimleri, illerde oluĢturulan vergi dairesi baĢkanlıklarına 

devredildi.
305

 

Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığı‟nın en üst memuru olarak kabul 

edilir. Defterdarlar, denetleme, soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı iĢe 

yapanlar hakkında takibat, maliye memurlarının özlük haklarının takibi ile görevli ve 

yetkilidirler. Defterdarlar vergi inceleme yetkisini VUK‟un 135‟inci maddesinden 

almaktadırlar.
306

 

3.2.4. Vergi Dairesi Müdürleri  

Vergi dairesi müdürleri, 5345 sayılı kanun ile yapılan değiĢiklik sonrası, vergi 

dairesi baĢkanlığı kurulan yerlerde söz konusu baĢkanlığa, kurulmayan yerlerde ise 

defterdarlıklara bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedirler. Vergi dairesi müdürleri, 

vergi inceleme yetkilerini VUK‟un 135‟inci maddesinden almaktadırlar.
307

 

Vergi dairesi müdürlüğü, vergi dairesi baĢkanlığına bağlı olarak görev 

yapmaktadır. Vergi Dairesi BaĢkanlıkları‟nın KuruluĢ ve Görev Yönetmeliği‟nin
308

 

4‟üncü maddesine göre, vergi dairesi; mükellefi tespit, tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, 

terkin, tecil, iade, ödeme, muhasebe ve benzeri iĢlemler, yargı mercileri nezdinde 

temsil vergi uygulaması ile ilgili görüĢ bildirmekle görevli dairelerdir. 

646 sayılı KHK sonrasında, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı bünyesinde vergi 

denetimi konusunda tek yetkili olarak merkez ve taĢra teĢkilatının müdür kadrosunda 

görev yapan yetkilileri kalmıĢtır. Ancak vergi dairesi müdürlerine çeĢitli kanunlarla 

verilen görevlerin varlığı dikkate alındığında, vergi dairesi müdürlerinin yeterince 

vergi incelemesi yapmasını beklemek olanaksızdır. Bu sorun, vergi dairelerinde 

                                                 

 305 Ġ. Hüseyin Yıldız, “Defterdarlık Algılaması DeğiĢmiyor!”, Akşam Gazetesi, (03.05.2006). 
306 Organ, a.g.e.,s.120. 
307 Organ, a.g.e.,s.120. 
308  07.09.2005 tarih ve 25929 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanmıĢtır. 
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görev yapan müdür yardımcısı, Ģef, gelir uzmanı gibi görevlilere vergi  inceleme 

yetkisi verilmesiyle aĢılabilir.
309

 

646 sayılı KHK sonrasında vergi incelemesi esas olarak vergi müfettiĢleri 

tarafından yapılacaktır. Ancak, vergi dairesi müdürlerinin inceleme yetkileri devam 

etmekte olup, vergi dairesi müdürlerinin vergi mükelleflerinin önemli bir kısmını 

inceledikleri görülmektedir. Bu durumda, Vergi Denetim Kurulu‟na intikal ettirilen 

ancak vergi müfettiĢlerince yapılmasına gerek görülmeyen incelmelerin vergi dairesi 

müdürleri tarafından yapılması beklenmektedir.
310

 

Vergi dairesi, vergi mükellefleri ile ilgili olarak vergilendirmeye iliĢkin temel 

görevleri yerine getiren daire olup, 646 sayılı KHK sonrasında da vergi denetimine 

iliĢkin yetki ve görevleri devam etmektedir. 

4. 646 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME SONRASI TÜRKĠYE’DE 

VERGĠ DENETĠMĠ 

Ülkedeki ekonomik ve siyasi değiĢim yönetim organlarındaki değiĢiklikleri  de 

beraberinde getirmiĢtir. DeğiĢim baĢta devleti, idareyi ve mükellefi de değiĢmek 

zorunda bırakmıĢtır. Yeni stratejik yöntemler, saydamlık, katılımcılık, vatandaĢ 

memnuniyeti kamu yönetiminde de temel prensipler olarak benimsenmiĢtir. Bu 

çerçevede yönetiĢim kavramı ile birlikte vergi incelemelerinde ve vergi denetiminde 

denetiĢim kavramı da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Yeminli mali müĢavirlik, vergi 

müĢavirliği, inceleme danıĢmanlığı, dava müĢavirliği gibi kavramlar sayesinde, 

mükelleflerle Devlet arasındaki köprü sayısı da artmıĢ, incelenen mükellef ile 

inceleyen devlet organları arasında hukuki etkileĢimde yükselmiĢtir. 
311

 

                                                 

309 Mehmet Koç, “Vergi Dairesi Müdürlerinin Görevleri ve Vergi Dairelerince GerçekleĢtirilecek Vergi 

Ġncelemelerinde Uzman Personel Ġhtiyacı”, Yaklaşım Dergisi,  Kasım 2011, S. 227, s.53. 
310 Mehmet Koç, “Vergi Dairesi Müdürlerinin Vergi Ġnceleme Yetkisi ve Görevleri”, Vergi Sorunları, Kasım 

2011, S.278, s.46. 
311 ġaban Küçük, “Vergi Denetim ve Ġncelemesi Kökten DeğiĢti”, Yaklaşım Dergisi, Ankara, 2011 S. 219, s.52. 
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Vergi denetiminde etkinlik ve verimliliğin artırılması için, çok sayıdaki 

denetim birimlerinin kaldırılması ve vergi denetim birimlerinin tek çatı altında 

toplanması fikri yıllardır tartıĢılmıĢtır. Tarihsel geliĢim sürecine bakıldığında bu 

konudaki ilk önemli teĢebbüs “Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının KuruluĢ ve Görevleri 

Hakkındaki 5345 Sayılı Kanun” ile olduğu söylenebilir. Söz konusu Kanun ile 

birlikte, vergi yönetiminin üst organı olan Gelir Ġdaresi nispeten daha özerk bir 

yapıya kavuĢmuĢ ancak denetim birimlerinin tek çatı altında toplanması 

sağlanamamıĢtır.
312

 

Vergi denetimine yetkili kurulların varlıkları 5345 sayılı yasa ile korunmaya 

devam etmiĢtir. Daha sonra “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6009 Sayılı Kanun” ile Maliye 

Bakanlığı‟nın TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 Sayılı Kanun Hükmündeki 

Kararname‟de önemli bir değiĢiklik yapılmıĢ ve “Vergi Ġnceleme ve Denetim 

Koordinasyon Kurulu” kurulmuĢtur (Bkz., 178 Sayılı KHK, md, 33/B). Ancak , bu 

Kurul‟da “10.07.2011 tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanan 646 sayılı Vergi Denetim 

Kurulu BaĢkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile 

kaldırılarak “Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı” adında yeni bir kurul oluĢturulmuĢ 

ve vergi denetim birimleri doğrudan Bakana bağlı olan bu kurulun bünyesinde 

toplanmıĢtır.
313

 

Yapılan son düzenleme ile birlikte mali çevrelerde uzun süreden beridir 

tartıĢılan vergi denetim birimlerinin “tek çatı” altında toplanması fikri tam anlamıyla 

olmasa da fiilen uygulamaya geçirilmiĢtir. Bu durum özellikle uzun süredir vergi 

idaresinde çok baĢlı yapının devam ettiği düĢünüldüğünde vergi denetimi alanında 

                                                 

312 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.230. 
313 Mehmet Sena Ekici, “Vergi Denetiminde UzmanlaĢma ve ĠĢbölümüne Dayalı Yeni Dönem Üzerine Genel 

Bir Değerlendirme”, Yaklaşım Dergisi, Aralık 2011, S. 228, s.40. 
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gerçekleĢtirilen son derece önemli bir reform olarak değerlendirilmektedir.
314

 

4.1. Vergi Denetim Kurulu’nun Yapısı 

646 sayılı KHK
315

 ile 10.07.2011 tarihinden itibaren vergi denetim 

örgütündeki çift baĢlılık kısmen de ortadan kaldırılmıĢ ve kısmen Gelir Ġdaresi‟ne 

kısmen Maliye Bakanlığı‟na bağlı adı geçen denetim birimleri doğrudan Maliye 

Bakanlığına Bağlı olan Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı (VDK) birimi olarak tek 

çatı altında ve aynı unvan (vergi müfettiĢi) ile birleĢtirilmiĢlerdir.
316

 

 Diğer yandan, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟na bağlı diğer denetim birimlerinin 

(vergi dairesi baĢkanları, vergi dairesi müdürleri ve baĢkanlığın müdür kadrosundaki 

personeli) vergi inceleme ve yoklama yetkisi ise halen devam etmektedir. Bu Ģekilde 

tek çatı altında toplamanın yine kısmen gerçekleĢtiği söylenebilir.
317

 

646 sayılı KHK‟nin 20. maddesinde, Vergi Denetim Kurulu‟nun oluĢumu 

belirlenmiĢtir: 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, Başkan 

Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişleri (Vergi Başmüfettişi, Vergi 

Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı)’nden oluşur. 

646 sayılı KHK‟nin 20. maddesinde Kurula ait 4 grup baĢkanlığı 

düzenlenmiĢtir. Buna göre; 

Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün 

sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa 

bağlı olmak üzere, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Büyük Ölçekli 

Mükellefler Grup Başkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup 

Başkanlığı, Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup 

Başkanlığı olmak üzere, grup başkanlıkları kurulabilir.
 

01.01.2012 tarihi itibarıyla, Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir illerinde Büyük Ölçekli 

Mükellefler Grup BaĢkanlığı, Ankara ve Ġstanbul illerinde Organize Vergi 

                                                 

314 Selahattin Tuncer, “Kamu KuruluĢlarında Yeniden Yapılandırma”, Yaklaşım Dergisi, Ankara, Ağustos, 

2011Y.19, S. 224, s.11. 
315 646 sayılı KHK, 10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 
316 Can, ġengöz, Aydın, a.g.e., s.450. 
317 Ekici, a.g.m., s.40. 
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Kaçakçılığı ile Mücadele Grup BaĢkanlığı, Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir illerinde Örtülü 

Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve YurtdıĢı Kazançlar Grup BaĢkanlığı, ayrıca 

Ankara ili baĢta olmak ve 3 adedi Ġstanbul‟da olmak üzere, ülke genelinde toplam 32 

adet Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup BaĢkanlığı kurulmuĢtur.
318

 

646 sayılı KHK ile vergi müfettiĢlerinin görev yapacağı grup baĢkanlıkları 

türleri oluĢturulmuĢtur. Ancak hangi grupta yer alan müfettiĢlerin hangi grupta yer 

alan mükellefleri inceleyeceği konusunda bir düzenleme yapılmamıĢtır. Bu durumun 

uygulamada sorunlara neden olmaması için, mükelleflerin faaliyet  alanları dikkate 

alınarak vergi dairelerinin yeniden yapılandırılması gerekmektedir.
319

 

Yeni düzenleme ile vergi uygulamaları konusunda sorumlu birim olan Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın vergi denetimindeki rolü azalmakta, vergi denetimi konusunda 

temel yetki Maliye Bakanlığına bağlı VDK‟nda olmaktadır.
320

 

Yapılan yasal değiĢiklik tek baĢına yeterli değildir. Ayrıca, yaklaĢık olarak 

%70‟i boĢ olan vergi denetim kadrolarının bir an önce doldurulması gerekmektedir. 

Ayrıca, 1998 yılında baĢlanan Vergi Dairesi Otomasyon Projelerine (VEDOP ) hız 

vermek ve “e-beyannamenin” kapsamı geniĢletilerek uygulanmasına devam etmektir. 

Çünkü vergi denetimlerinde bilgi iĢlem teknolojisinden etkin bir Ģekilde 

yararlanmanın hem devlet hem de mükellefler nezdinde büyük faydası 

bulunmaktadır. Vergi denetimlerinde baĢarı sağlanmasının önemli bir yolu da, bilgi 

iĢlem teknolojisinden etkin bir Ģekilde yararlanılmasıdır.
321

 

Bu durumda, yeni düzenleme ile birlikte uzun süredir tartıĢılan vergi denetim 

birimleri, Vergi Denetim Kurulu adı altında tek çatı altında birleĢtirilmiĢ olup, yeni 

kurulun baĢarılı olması büyük ölçüde, nitelikli personel istihdamı, teknolojik 

                                                 

318 Can, ġengöz, Aydın, a.g.e., s.453-456. 
319 Mehmet Koç, “Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanma ve Vergi Dairelerinin Mükellefiyet Yapısı”, Vergi 

Dünyası, Eylül 2011, S.361, s.50. 

 320 Adnan Gerçek, “Vergi Denetim Birimlerinin BirleĢtirilmesi ve Sonuçları”, Yaklaşım Dergisi, Yıl 19, 

Ağustos 2011, S. 224, s.35. 
321 Ekici, a.g.m., s.40. 
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imkânlardan yararlanma ve geliĢmiĢ denetim tekniklerine bağlıdır. 

4.2. Vergi Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Vergi Denetim Kurulu‟nun, vergi denetimi alanında tarafsız, sektörel 

analizlere dayalı, Maliye Bakanlığı‟nın belirlediği gelir politikası hedefleriyle aynı 

doğrultuda olan bir yönetim anlayıĢıyla kurulduğu söylenebilir.
322

 

646 sayılı KHK‟nin 20. maddesinde Kurulun görev ve yetkileri düzenlenmiĢtir. 

Buna göre; 

“a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri 

yapmak. 

b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz 

Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz 

etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek. 

c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek. 

ç) Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve işbirliğini 

sağlamak. 

d) İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler 

oluşturmak. 

e) Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve 

teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek. 

f) Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin sağlanması ve artırılması 

için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaca katkı sağlamak üzere kalite güvence 

sistemini geliştirerek uygulamak. 

g) Performans değerlendirme sistemi oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin 

performansını bu sisteme göre değerlendirmek. 

ğ) Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların ortaya 

çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak. 

h) Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak. 

ı) Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmaları yapmak. 

i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.” 

Vergi Denetim Kurulu‟nun çalıĢma usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla, 

646 sayılı KHK‟ye istinaden, Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği çıkartılmıĢtır.
323

 

                                                 

322 Tekin, Çelikkaya, a.g.e., s.232. 
323 Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği, 31.10.2011 tarih ve 281101 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 
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Vergi Denetim Kurulu, uygulamaya yönelik bir takım stratejiler benimsemiĢtir. 

Bu stratejiler, denetim, insan kaynakları, eğitim, istihdam, risk odaklı veri analizi, 

araĢtırma-geliĢtirme, görev alanına giren geliĢmelerin izlenmesi olarak sayılabilir.
324

 

Vergi Denetim Kurulu, denetim stratejisini Ģu Ģekilde belirlemiĢtir: 

“Vergi denetimine ilişkin iş ve işlemler; 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, vergi 

kanunları ve ilgili diğer mevzuatta yer alan esaslara uygun olarak yürütülür. Vergi 

Denetim Kurulu, değişen küresel ve ekonomik koşullara karşın; sürekli yenilenen ve 

gelişen mevzuata hızlı bir şekilde adapte olabilen ve gelişen koşullara farklı denetim 

teknikleri geliştirerek cevap verebilen yenilikçi bir yapıdadır. 

Vergi Denetim Kurulu, incelenecek mükelleflerin seçiminde ve mükelleflere ilişkin 

vergi denetim süreçlerinde, teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanmaktadır. 

Kurul, risk analiz sonuçlarına bağlı olarak tespit edilen mükellef kitlesinin sürekli 

olarak ve etkin bir vergi denetimine tabi tutulması esasına göre çalışır. Mükellef 

kitlesinin tespitinde çeşitli kaynaklardan toplanan veriler tasnif edildikten sonra 

muhtelif analizlere tabi tutularak, elde edilen sonuçlara göre çapraz kontroller 

gerçekleştirilir. Bu analiz ve kontroller sonucunda mükellefler risk unsurlarına bağlı 

olarak gruplara ayrılmakta ve incelenmesi gereken mükellefler tespit edilmektedir. 

Kurulun vergi denetim stratejisi; mükellefi cezalandırmaya yönelik bir yaklaşımdan 

ziyade; mükellef beyanlarının, mükellefin hesaplarına uygunluğunun tespitine 

yöneliktir. 

 Vergi Müfettişleri, işlemlerin yürütülmesinde tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve 

hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlere sahip olmanın yanında; her türdeki görevi 

nitelikli şekilde yürütmek üzere gerekli mesleki bilgi ve uzmanlıkla donatılırlar.”
325

 

 

Yine Vergi Denetim Kurulu, vergi inceleme, teftiĢ, soruĢturma, çalıĢma 

ve raporlama konularında bir takım standartlar benimsemiĢtir.
326

 

Vergi Denetim Kurulu, “vergi incelemesi standartlarını” Ģu Ģekilde tespit 

etmiĢtir: 

“Vergi incelemesi yapan Vergi Müfettişinin görevi; ödenmesi gereken vergi tutarını 

doğru olarak tespit etmektir. Vergi Müfettişi, “Hazineci” yaklaşımdan uzak bir 

anlayışla ödenmesi gereken verginin tespitine yönelik çalışmalarını gerçekleştirir. 

Vergi incelemelerinde, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek 

mahiyeti esas olduğu ilkesinden hareketle; Vergi Müfettişi, işlemlerin gerçek 

mahiyetinin tespitine önem verir. 

Vergi Müfettişi, inceleme faaliyetlerinde mükelleflerin yasal haklarına saygı gösterir. 

İnceleme elemanı olarak vergi mahremiyeti ilkesi öncelikli olmak üzere, mükellefe 

karşı olan yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir.”
327

 

                                                 

324 www.vdk.gov.tr/stratejiler (23.8.2015). 
325 www.vdk.gov.tr/denetimstratejisi (23.8.2015). 
326 www.vdk.gov.tr/strandartlar (23.8.2015). 
327 www.vdk.gov.tr/vergiincelemestrandartları (23.8.2015). 

http://www.vdk.gov.tr/stratejiler
http://www.vdk.gov.tr/denetimstratejisi
http://www.vdk.gov.tr/vergiincelemestrandartları
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4.3. Vergi Denetim Kuruluna Bağlı Denetim Elemanları 

Denetim elemanları vergi baĢmüfettiĢi, vergi müfettiĢi ve vergi müfettiĢ 

yardımcısı unvanlarıyla görev yaparlar.
328

 

Vergi müfettiĢlerinin mesleğe giriĢleri için bazı düzenlemelere yer verilmiĢtir. 

646 sayılı KHK‟nin Ek 20. maddesine göre; 

“Vergi Müfettişleri, en az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, 

iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenen 

yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 

otuz beş yaşını doldurmamış olan ve yapılacak özel yarışma sınavını kazananlar 

arasından, Bakan onayı ile mesleğe Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanır. 

Vergi MüfettiĢlerine, objektif görev yapabilmeleri ve yetiĢtiği kurumda daha 

uzun süre görev yapmaları amacıyla bazı yasaklarda getirilmiĢtir. 646 sayılı KHK‟nin 

Ek 30. maddesine göre; 

“Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, 

görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları 

mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi 

bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında 

bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamazlar, 1/6/1989 tarihli ve 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 

kapsamında sözleşme düzenleyemezler. Bu yasağa uymayanlar hakkında 2/10/1981 

tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler 

Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.” 

Vergi müfettiĢlerinin görevlerine bakacak olursak, bu görevlerin en önemli 

kısmının 213 sayılı Vergi Usul Kanunundan kaynaklanan görevler olduğu 

görülmektedir. Bu görevleri, vergi incelemesi yapmak, yoklama yapmak, vergi 

kontrolü yapmak olarak sayabiliriz.
329

 

Vergi müfettiĢlerine vergi kanunları dıĢındaki bazı kanunlarla da görevler 

                                                 

328 10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 646 sayılı KHK, mad. 20. 
329 10.01.1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 04.01.1961 gün ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu, mad. 128, 135, 257. 
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verilmiĢtir. Örneğin, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Önlenmesi Hakkında Kanun ile 

vergi müfettiĢlerine “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi” konusunda denetim 

görevi verilmiĢtir.
330

 

Vergi müfettiĢlerinin görevlerinin bir kısmı ise mali denetime iliĢkindir. 

Örneğin, 3093 sayılı Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununda mali denetime iliĢkin 

görev yer almıĢtır.
331

 3093 sayılı Kanunun 10. maddesine göre: 

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, bandrole tabi cihazları, satın alan, 

devralan, toptan veya perakende satışını yapan firmalar ile bu cihazları 

kullananların kontrol ve denetimleri Kurumun görevlendireceği denetim 

elemanlarınca yapılır ve tespit edilen bandrolsüz her bir cihaz için Kurumca bu 

Kanunun 6 ncı maddesindeki hükümler uygulanır. İmalatçı, ithalatçı ve 

ihracatçıların, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. 

ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ile iletimi tesisleri kurmaya ve 

işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve 

işletmelerin denetimleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun talebi üzerine 213 

sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde belirtilen incelemeye yetkililer 

tarafından yapılır ve sonuçları Kuruma bildirilir. 

Vergi müfettiĢlerinin görevlerinin bir kısmı ise, teftiĢ ve soruĢturmaya 

iliĢkindir. Bu görevler kapsamında vergi müfettiĢleri, Maliye Bakanlığı‟nın bağlı, 

ilgili ve iliĢkili kuruluĢlarında; Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı baĢta olmak üzere, vergi 

dairesi baĢkanlıklarında, vergi dairesi müdürlüklerinde, takdir komisyonlarında, teftiĢ  

ve soruĢturma yapmakla yetkili ve görevlidirler.
332

 

Vergi müfettiĢleri görevlerini yerine getirirken bazı sorumlulukları da vardır. 

Her Ģeyden önce vergi müfettiĢlerinin devlet memuru oldukları için 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunundaki sorumlulukları söz konusudur.
333

 Ayrıca, vergi 

müfettiĢlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunundan kaynaklanan sorumlulukları vardır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 367. maddesine göre: 

                                                 

330 18.10.2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 5549 sayılı Kanun. 
331 15.12.1984 tarih ve 18606 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 3093 sayılı Kanun. 
332 Can, ġengöz, Aydın, a.g.e., s.470. 
333 23.07.1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 657 sayılı Kanun. 
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“Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların334 işlendiğini tespit 

eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili rapor 

değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine 

yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun 

mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından keyfiyetin 

Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi mecburidir.” 

5. 646 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE YAPILAN 

DEĞĠġĠKLĠKLE ĠLGĠLĠ ÖZELLĠK ARZ EDEN DURUMLAR  

Vergi denetiminde yaĢanan sorunlar yeni bir vergi denetim sistemi 

kurulmasının gerekli olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. Bu nedenle, 646 sayılı KHK ile 

getirilen yeni sistem, birçok çevre tarafından yararlı bulunmaktadır. DeğiĢiklikle, 

özellikle vergi denetiminde olan çok baĢlılık sorununun, vergi denetiminde yetkili 

kurullarının özel yapılarından duyulan rahatsızlığın ve özellikle birbirinden farklı 

kurumlara bağlı olan birimlerin aynı denetim iĢlevini yerine getirmesinden 

kaynaklanan sorunların, 646 KHK ile getirilen sistemle çözüleceği beklentisi 

bulunduğu ifade edilebilir. 

5.1. Vergi Denetimindeki Çok BaĢlılık 

Türkiye‟de vergi denetimi ile ilgili en önemli sorun, vergi denetim 

birimlerindeki dağınıklık olmuĢtur. Maliye müfettiĢleri ve hesap uzmanları doğrudan 

Maliye Bakanına bağlı  olarak görev yapmakta iken,  aynı iĢi yapan gelirler 

kontrolörleri ve vergi denetmenleri Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı bünyesinde görev 

yapmıĢtır. Vergi idaresinin baĢarısında denetim iĢlevi esas alınmamıĢtır.
335

 

646 sayılı KHK ile yapılan değiĢikliği olumlu bulan yazarların en önemli 

gerekçesi 4 denetim biriminin kaldırılarak tek bir denetim birimi kurularak vergi 

denetimindeki çok baĢlılığın kaldırılmıĢ olmasıdır. Vergi denetimi alanındaki çok 

                                                 

334 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. maddesi, “Kaçakçılık Suç ve Cezlarına” iliĢkindir. 
335 Nezih ġeker, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, Beta Yayınları, Ġstanbul 1994, s. 83. 
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baĢlılığın kaldırılması uzun süredir ülkemiz gündemindeydi. Örneğin, 2005,2008 

yıllarında bu konuda adım atılmaya çalıĢılmıĢ ama bir türlü gerçekleĢtirilememiĢtir. 

Bu nedenle 646 sayılı KHK ile bunun baĢarılması çok önemli bir geliĢme olarak 

görülmüĢtür.
336

 

 Vergi Denetim Kurulu, geçmiĢ tecrübeleri değerlendirerek kendi kurum ve 

çalıĢma kültürünü de oluĢturarak etkili olabilecektir. Fakat bu “kurum ve çalıĢma 

kültürü” hiçbir zaman eski sistemin tekrarı niteliğinde olmamalıdır. Aksi takdirde 

yapılan yenilikten bir baĢarı elde edilmesi beklenemez. VDK,  kendi ürünü ve kendi 

çabası ile yeni zihinsel düĢünceler üzerine inĢa edilerek kendine özgü bir birim 

olabilecektir. Toplum ve bireylere düĢen sorumluluk ise bu yeni yapıyı desteklemek 

ve kabullenmektir. Tabi ki, bu yeni durumu kabullenmek istemeyenler yeni kurumun 

baĢarısızlığı konusunda gayret göstereceklerdir. Ancak, etkin bir denetim biriminin 

ortaya çıkması için önemli bir çaba gösterilmesi gerektiği açıktır. 
337

 

Denetim birimlerinde geçmiĢteki bulunan dağınıklık, vergi denetiminin, etkin 

ve verimli bir Ģekilde yapılmasını engellemiĢtir. Ayrıca, gelir idaresinin denetim 

fonksiyonunu çağdaĢ ülkelerden oldukça uzaktadır. Bu dağınık yapılanma, özellikle 

taĢradaki denetim birimlerini siyaset içi ve siyaset dıĢı bazı müdahalelere karĢı zayıf 

ve dirençsiz bırakmıĢ, görevlerini objektif bir Ģekilde sürdürme imkânını 

azaltmıĢtır.
338

 

Vergi denetim alanında olan birden fazla birimin çok baĢlılık oluĢturduğu 

söylemine karĢın, bazı yazarlar birden fazla birim olmasının çok baĢlılık 

oluĢturmadığı görüĢündedir. Bunalar göre, çok baĢlılıktan söz edilebilmesi için 

denetim alanında yer alan bu birimlerin bir biriyle çatıĢması, bir birleriyle 

                                                 

336Mahmut AydoğmuĢ, “Vergi Denetiminde Yeni Dönem”, Vergi Sorunları, Ankara, Eylül 2011, S.276, s.105. 
337Mustafa ARSLAN, “Vergi Denetim Kurulu Kurulmasına Yönelik EleĢtiriler Üzerine Bir Değerlendirme II”, 

Yaklaşım Dergisi, Ocak 2012, S.229, s.45. 
338 Adnan Gerçek, “Vergi Denetim Birimlerinin BirleĢtirilmesi ve Sonuçları”, Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2011, 

S. 224, s.33. 
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geçinememesi hatta vergi incelemeleri sırasında aralarında problemler çıkması 

gerekir. Oysaki, bu konuda meydana gelen ciddi bir uyuĢmazlık bulunmamaktadır.
339

 

Vergi denetim alanında inceleme yapmaya yetkili olan ve yeni düzenleme ile 

kaldırılan birimler arasında büyük kalite farkları bulunduğunu söylemek olanaksızdır. 

Kalite doğuĢtan gelen bir yetenek değildir. Kalite, ancak çalıĢma, eğitim, disiplin gibi 

birçok faktöre bağlıdır. Bu nedenle, aynı konuda denetim yapan birimlerin 

kaldırılarak kaliteli denetim elemanlarından oluĢturulan tek bir denetim birimi kamu 

hizmetlerinin daha iyi görülmesini sağlayacaktır.
340

 

GeliĢmiĢ ülkelerde vergi denetim birimlerine iliĢkin uygulamalar 

incelendiğinde, her ülke de, merkezi, bölgesel ve yerel esaslara göre örgütlenmiĢ ya 

da uzmanlaĢma esasına göre oluĢturulmuĢ vergi denetim birimleri görülmektedir. Bu 

ise bizi, kademelendirilmiĢ bir vergi denetim yapısına olan ihtiyacı göstermektedir.  

Ayrıca, yapılan araĢtırmalar, vergi denetim birimlerinin tamamının tek bir vergi 

idaresinin bünyesinde olmadığını da göstermektedir. Bu nedenle, vergi denetim 

birimlerinin birleĢtirilerek çok baĢlılığın kaldırılacağı söylemi bilimsel gerçeklikten 

uzaktır.
341

 

Temel görev ve nitelikleri itibariyle, çok farklı inceleme süreçleri içerisinde 

bulunan inceleme elemanlarının aslında aynı iĢi yaptığını söylemek ve bu nedenle 

vergi denetiminde çok baĢlılık olduğunu savunmak çok genel bir bakıĢ açısının 

sonucudur. Vergi denetiminde çok baĢlılık olduğu yanlıĢını slogan haline getiren bir 

kesimin sesini duyurabilmesine karĢın, karĢı düĢüncenin kendisini yeterince ifade 

edememesi ise ayrıca düĢünülmesi gereken bir durumdur.
342

 

                                                 

339 Özdil, a.g.e., s.102. 
340 Mustafa ARSLAN, “Vergi Denetim Kurulu Kurulmasına Yönelik EleĢtiriler Üzerine Bir Değerlendirme I”, 

Yaklaşım Dergisi, Aralık 2011, S.228, s.153. 
341 Can Doğan, Tuncay Kapusuzoğlu, “ÇeĢitli Ülkelerde Vergi Denetiminin Organizasyonu ve Çıkarılabilecek 

Bazı Dersler”, Vergi Dünyası, Ağustos 2011, S.360, s.17. 
342 Mehmet Ali Ceylan, Ahmet Tunalı, “646 sayılı KHK Sonrası Bir Değerlendirme: Vergi Denetim Kurulu 

KuruluĢ Amacına Ne Kadar Hizmet Edebilecek?”, Vergi Dünyası,, Ağustos 2011, S.360, s.28. 
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Bize göre, 646 sayılı KHK öncesinde, taĢra denetim birimleri olan vergi 

denetmenlerini hariç tutar isek, hemen hemen aynı tür incelemeleri yapan hesap 

uzmanları, maliye müfettiĢleri ve gelirler kontrolörleri arasında bir 

koordinasyonsuzluk ve uyumluluk sorunu bulunmaktaydı. Ancak, vergi denetmenleri 

ile diğer üç denetim biriminin birleĢtirilmesi farklı nitelikteki denetim birimlerinin 

aynı çatı altında birleĢtirilmesine neden olmuĢtur. 

5.2. Vergi Denetimindeki Kast Yapısı 

Vergi denetimindeki kast kavramı ile anlatılmak istenen, 646 sayılı KHK‟den 

önceki vergi denetiminde yetkili kurullardır. Maliye TeftiĢ Kurulu, Hesap Uzmanları 

Kurulu gibi vergi denetiminde etkin görev alan kurumlar, gerek vergi incelemelerindeki 

etkinlikleri ile gerekse Maliye Bakanlığı gibi önemli idari birimlere kendi elemanlarının 

atanmalarını sağlayarak, bürokrasi üzerinde etkili olmaktaydılar. 

Kast sistemiyle, günümüz toplumunda kamu ve özel sektördeki istihdamın 

önündeki her türlü engel olarak da ifade edilebilir. Bun anlamda, kaldırılan kurulların 

yapılanmaları, çalıĢma yöntemleri incelendiğinde klasik anlamın dıĢında günümüz 

koĢullarına uygun bir kast sisteminin varlığından bahsedilmektedir.
343

 

Vergi denetim birimlerinin “Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı” adı altında 

birleĢtirilmesi, bir yönüyle vergi reformu niteliğindedir. Günümüze kadar, ayrı ayrı 

görev yapan dört denetim biriminin tek çatı altında toplanabilmesi bile tek baĢına 

büyük bir reform olarak görülmektedir.  Vergi denetim birimlerinin birleĢtirilmesi, 

birimler arasındaki denetim, rekabet ve yetki çatıĢmalarını ortadan kaldırarak eĢ 

güdüm ve uyumun  olumlu sonuçlarını ortaya çıkaracaktır. 
344

 

                                                 

343 Mustafa Arslan, “Vergi Denetim Kurulu Kurulmasına Yönelik EleĢtiriler Üzerine Bir Değerlendirme -I”, 

Yaklaşım Dergisi, Aralık 2011, S.228, s.152. 
344 Gerçek, a.g.m., s.34. 
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5.3. Vergi Denetim Biriminin Bağlı Olduğu Yer Hususu 

Günümüzde vergi denetimi, vergi uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır. 

Modern gelir idarelerinin en önemli fonksiyonunun denetimi kapsadığı kabul 

edilmektedir. Bu nedenle denetim fonksiyonunun 646 sayılı KHK ile gelir idaresinin 

dıĢına çıkarılmıĢ olmasının, gelecekte büyük sorunlar oluĢturacağı ileri 

sürülmektedir. Buna gerekçe olarak ise uygulamanın temel bir parçası olan vergi 

denetiminin gelir idaresi dıĢına çıkartılmasının, onun en önemli görev ve 

fonksiyonunun elinden alınması anlamına geldiği Ģeklinde ifade edilmektedir. Bu 

bakıĢ açısına göre, denetim fonksiyonu elinden alınan idarenin vergi alanında 

etkinliğinden söz etmek olanaksızdır.
345

 

Ülkemizde beyana dayalı vergileme sistemi olduğu hususu göz önüne 

alındığında vergi sisteminin uygulayıcısı olan Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nın elinden 

vergi denetiminin alınması, mükelleflerin vergi yasalarına uyumunun takibi açısından 

yaptırım mekanizmasının kalmayacağını göstermektedir.
346

 

646 sayılı KHK ile Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı (GĠB) bünyesinde vergi denetim 

elemanı kalmamıĢtır. Kayıt dıĢı ekonomiyle mücadelede koordinasyon sağlamakla 

görevli olan GĠB‟nın elinde denetim yetkisinin olmaması bu mücadeledeki baĢarısını 

zayıflatacaktır.
347

  

ÇalıĢmamızın “Denetim” baĢlıklı ikinci bölümünde de ayrıntılı olarak ifade 

edildiği gibi denetimin baĢarılı olmasının en önemli unsurlarından birisi de, 

denetleyen kiĢi veya kurumun, denetlenen kiĢi veya kurumdan tamamen ayrı 

olmasıdır. Bağımsız olma denetime artı bir değer katar. Bu ilkeden hareketle bazı 

görüĢler ise, vergi denetim biriminin uygulama birimi olan Gelir Ġdaresi 

                                                 

345 Gerçek, a.g.m., s.35. 
346 Ġbrahim YumuĢak, “Kırk Küp Kırkının da Kulpu Kırık Küp: 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname”, 

Vergi Dünyası, Ağustos  2011, S.360, s.21. 
347 AydoğmuĢ, a.g.m., s.108. 
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BaĢkanlığı‟ndan ayrı olması gerektiğini savunmaktadır.
348

 

646 sayılı KHK ile 4 denetim birimi birleĢtirilmiĢ olup, bu Ģekilde merkez-

taĢra denetim birimleri arasındaki ayrım kaldırılarak sadece merkezi denetim birimi 

öngörülmüĢtür. Bu ise değiĢikliğin bir eksikliği olarak görülebilir. Zira, yerel denetim 

birimleri ve bunlara bağlı denetim elemanlarının olmaması denetimin verimli bir 

Ģekilde yapılamaması riskini taĢımaktadır.
349

 

Tarih boyunca yapılan her değiĢikliğin karĢısında olanlar olmuĢtur. DeğiĢime 

öncelikle, eski durumlarını muhafaza etmek, yetki ve konumlarını kaptırmamak 

isteyenler karĢı çıkmaktadır. Vergi denetim sisteminde, 646 KHK ile yapılan köklü 

değiĢiminde karĢısında olan çok sayıda görüĢ bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu 

görüĢlerden bazılarının hukuki kaygılardan ortaya çıktığı, bazılarının ise yeni denetim 

sisteminin etkin olmayacağı kaygısından ortaya çıkmıĢtır.  

5.4. 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasaya Aykırılığı TartıĢması 

Bilindiği gibi kanunlara göre, kanun hükmünde kararnameler ile yapılması 

acil konular düzenlenmektedir. Vergi denetim birimi gibi uzun çalıĢmalar sonunda alt 

yapısının oluĢturulması gereken çok önemli bir kurumun, kanun yerine kanun 

hükmünde kararname ile düzenlenmesi düĢündürücüdür. 

646 sayılı KHK‟nın dayanağı yetki yasası olan 6223 sayılı Yasa‟nın “amaç ve 

kapsam” bölümündeki düzenlemelere bakıldığında, bunların çok ivedilik gerektiren 

hususlar olmadığı görülmektedir. Mevcut bakanlıkların birleĢtirilmesi veya 

kaldırılması, yeni bakanlıklar kurulması, anılan bakanlıkların bağlı, ilgili ve iliĢkili 

kuruluĢlarının hiyerarĢik iliĢkilerinin; mevcut bağlı, ilgili ve iliĢkili kuruluĢların 

bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesi veya bunların mevcut, birleĢtirilen veya 

                                                 

348 Merdan ÇalıĢkan, “Ülkemizde Bağımsız Denetim Mevzuatı ve Güncel Düzenleme ÇalıĢmaları”, E- 

Yaklaşım,  Mayıs 2009, S.197, s.22. 
349 AydoğmuĢ, a.g.m., s.106. 
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yeni kurulan bakanlıklar bünyesinde hizmet birimi olarak yeniden düzenlenmesi  gibi 

hususların KHK ile yapılması gereken konulardan olduğu çok tartıĢmalıdır.
350

 

646 sayılı KHK ile yapılan düzenlemelerin tamamı, olağan TBMM yasama 

sürecinde yapılabilecek niteliktedir. Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı kurulmasının, 

Maliye Bakanlığı yapısı içinde bulunan Maliye TeftiĢ Kurulu, Hesap Uzmanları 

Kurulu, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenlerinin “Vergi MüfettiĢi” unvanı 

altında toplanmalarının ivediliği hukuki olarak savunulamaz. Eğer, hukuki olarak bu 

konular ivediliği gerektiriyor ise o zaman olağan iĢlemlerin ne olduğu, olağanüstü 

iĢlemlerin ne olduğunun hukuki olarak tanımlanması gerekir. Bir bakanlık örgütsel 

yapısındaki bağlılık ve iĢleyiĢ Ģeklinin değiĢtirilmesinin ivediliği hukuken ileri 

sürülemez. Konuya iliĢkin olarak, Anayasa Mahkemesi‟nin istikrar kazanmıĢ 

kararları bulunmaktadır.
351

 

Gerek, 6223 sayılı Yetki Yasası ve gerekse bu yasaya dayanılarak çıkarılan 

646 sayılı KHK, değiĢik yönlerden Anayasa‟ya aykırılık savıyla Anayasa 

Mahkemesi‟ne götürülmüĢtür. Bu hususta kamuoyunda da çok önemli tartıĢmalar 

olmuĢtur. Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından böyle bir hukuka aykırılık tespit 

edilmemiĢtir.
352

 

5.5. Yeni Yapıda Uyum  

Yeni yapıyla birlikte maliye müfettiĢi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü ve 

vergi denetmenleri artık vergi müfettiĢi ünvanı adı altında birleĢeceğinden farklı 

kültürden bir araya gelecek olan bu kiĢilerin uyumlu çalıĢıp çalıĢamayacakları bir 

sorun olarak görülmektedir. Yeni kurula, toplam 3.854 vergi denetmeni, 368 gelirler 

kontrolörü, 335 hesap uzmanı ve 170 maliye müfettiĢi katılmıĢtır. Dolayısıyla yeni 

                                                 

350Ahmet Erol,  “646 sayılı Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı Kurulmasına Dair KHK‟nın Anayasa‟ya 

Aykırılığı -II”, Yaklaşım Dergisi, Kasım 2011 S. 227, s.28. 
351 Erol, a.g.m., s.35. 
352 Anayasa Mahkemesi‟nin 06.06.2013 tarih ve E:2011/79, K:2013/69 sayılı kararı. 
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kurulun % 81‟ini vergi denetmenleri oluĢturacaktır. Bu kurulda geçerli olacak 

çalıĢma yönteminin eski vergi denetmenlerinin çalıĢma yöntemine benzeyeceği 

endiĢesi vardır.
353

 

Vergi denetimi alanında oluĢturulan yeni yapı ile daha önceki kurulların 

kendisini ispatladığı, bilimsel, kaliteli, objektif denetim anlayıĢının sürdürülüp 

sürdürülemeyeceği konusu da tartıĢılmaya devam edecektir. Üniversite mezunları 

arasında tercih edilen ve itibar mesleği olarak görülen denetim mesleğinin yeni kurul 

için geçerliliğini koruyup koruyamayacağını ise zaman gösterecektir.
354

 

646 sayılı KHK ile, Vergi Denetim Kurulu‟na vergi denetmeni, gelirler 

kontrolörü, hesap uzmanı ve maliye müfettiĢi katılmıĢtır. Ancak, yeni kurula 12.627 

kadro ihdas edildiği için, yaklaĢık 8.000 kadronun boĢ olduğu görülmektedir. Bu 

kadroların yeni alımlarla tamamlanması planlanmaktadır. Oysa, mesleğe yarıĢma ve 

yeterlilik sınavıyla giren ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟nda görev yapan yaklaĢık sayısı 

3.500 civarında olan devlet gelir uzmanları ile gelir uzmanları da yeni kurula dahil 

edilse idi, yeni eleman alımından daha az maliyetle kamu hizmetleri görülmüĢ 

olurdu.
355

 

646 sayılı KHK ile kaldırılan kurullardan Maliye TeftiĢ Kurulu, üstadlık 

geleneğine sahip, kurumsal hafızası olan ve yüzyılları aĢkın tecrübeye sahip idi. 

Vergi incelemesinden çok daha kapsamlı bir görev ifa eden bu kurumun kaldırılarak 

sadece vergi incelemesi yapan denetim birimleri ile aynı çatı altında birleĢtirilmesini 

tarihi bir hata bulan görüĢler bulunmaktadır.
356

 

Vergi denetiminde yapılan yeni düzenleme ile ciddi bir kaynak israfına yol 

                                                 

353 Ahmet Ozansoy, “Vergi Denetim Kurulu Nedir, Ne Değildir?”, Yaklaşım, Ekim 2011, S. 226, s.82. 
354 Hesap Uzmanları Derneği, “Hesap Uzmanlarının YetiĢmesi ve Vergi Denetim Kurulu‟nun Ġnsan Kaynağı 

Politikasına BakıĢ”, Vergi Dünyası, Ankara, Ağustos  2011, S.360, s.6. 
355 Ahmet Ozansoy, “Vergi Denetim Kurulu Eksik Kuruldu”, Yaklaşım Dergisi, Ankara,  2011, S. 224, s.59. 
356 ġaban Küçük, “Türkiye‟nin Maliye TeftiĢ Kurulu‟na Ġhtiyacı Vardır.”, Yaklaşım Dergisi, Ankara, Ekim 2011 

S. 226,s.92. 
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açıldığı söylenmektedir. 646 sayılı KHK öncesindeki kurullar kendi denetim 

sistemlerini oluĢturmuĢ, buna uygun yapılanmalarını tamamlamıĢ, denetime iliĢkin 

yazılım programlarını kurmuĢlar ve denetim elemanlarını yetiĢtirmiĢlerdi. Tüm bu 

birikimler tamamen yok sayılarak tamamen yeni bir yapılanma hazırlanması birçok 

israf ve maliyeti beraberinde getirecektir.
357

 

646 sayılı KHK‟nin 20. maddesiyle Vergi Denetim Kurulu‟na bağlı 4 grup 

baĢkanlığı düzenlenmiĢtir. Bunlar, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup 

BaĢkanlığı, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup BaĢkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı 

ile Mücadele Grup BaĢkanlığı, Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve YurtdıĢı 

Kazançlar Grup BaĢkanlığı‟dır. Ancak, bu grup baĢkanlıklarının bünyesinde yer alan 

bir mükellefin incelenmesi esnasında diğer grup baĢkanlığının görev alanına giren 

hususlara rastlanılması mümkündür. Bu ise vergi incelemelerinde uyum sorunu 

olabilecek bir durumdur.
358

 

Bize göre, yeni yapıda ikili bir ayrıma gidilerek merkezi ve taĢra vergi 

müfettiĢliği oluĢturularak, nitelik itibarıyla farklılığı bulunan denetim birimi olan 

hesap uzmanları, maliye müfettiĢleri ve gelirler kontrolörleri merkezi denetim 

elemanlığı, vergi denetmenleri ise taĢra denetim elemanlığı ünvanı altında 

birleĢtirilebilirdi. Bu Ģekilde, belirli büyüklükte olan, ülke çapında incelemeyi 

gerektiren bazı incelemeler merkezi denetim elemanları tarafından, rutin vergi 

incelemeleri ise taĢra denetim elemanları tarafından yerine getirilebilirdi. Bu ayrımın 

ise, uzmanlaĢma ve iĢbölümüne daha uygun olacağı düĢünülmektedir. 

5.6. Vergi Denetim Kurumu’nun Bakana Bağlı Olması ve Maliye Bakanlığı’nın TeftiĢi 

646 sayılı KHK öncesinde maliye müfettiĢleri ve hesap uzmanları Maliye 

Bakanlığı‟na bağlı olarak görev yapmakta iken vergi denetmenleri ve gelirler 

                                                 

357 YumuĢak, a.g.m., s.25. 
358 Ceylan, Tunalı, a.g.m., s.29. 
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kontrolörleri Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı‟na bağlı olarak görev yapmakta idi. 646 sayılı 

KHK ile vergi müfettiĢlerinin Maliye Bakanlığı‟na bağlı Vergi Denetim Kurulu‟nda 

görev yapmaları öngörülmüĢtür Vergi Denetim Kurulu‟nun Bakan‟a bağlı olması 

tartıĢmalı bir konudur. Çünkü vergi incelemesinin siyasi bir kiĢi olan Bakan‟a bağlı 

olarak yapılmasının uygulamada bir yararı yoktur. Ayrıca, en önemli denetim yetkisi 

elinden alınan Gelir Ġdaresi‟nin bu haliyle etkin çalıĢabilmesinin de mümkün 

olmayacağı düĢünülmektedir.
359

                    

Türk idari sistemi 3046 sayılı Bakanlıkların KuruluĢ ve Görev Esasları 

Hakkında Kanun esas alınarak yapılandırılmıĢtır.
360

 Anılan Kanun‟un 23. maddesinde 

“TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı” düzenlenmiĢtir. Bu kurul, “Bakan” adına Bakanlık 

teĢkilatı ile bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluĢların her türlü faaliyet ve iĢlemleriyle 

ilgili olarak teftiĢ, inceleme ve soruĢturma iĢlerini yürütmekle görevlendirilmiĢtir.  

3046 sayılı Kanuna göre her Bakanlıkta bir TeftiĢ Kurulu olması 

gerekmektedir. Son yıllarda ülkemizde Bakanlık yapılanmalarında Türk idari 

teĢkilatlarında olmayan bir durum ortaya çıkmıĢtır. Bazı Bakanlıkların TeftiĢ Kurulu 

mevcut iken bazılarının TeftiĢ Kurulu yoktur. Bu durumda, TeftiĢ Kurulu 

bulunmayan Bakanlıklarda 3046 sayılı Kanun‟un 23. maddesinde sayılan görevleri 

kimin yapacağı belli değildir.
361

 

646 sayılı KHK‟ya kadar vergi denetim birimlerinden olan Maliye TeftiĢ 

Kurulu Bakanlığı, hesap uzmanları ve vergi denetmenlerinden farklı olarak teftiĢ ve 

denetim görevini de vergi denetimi fonksiyonuna ek olarak yerine getirmekteydi.  

646 sayılı KHK ile TeftiĢ Kurulu bulunmayan Bakanlıklar arasına Maliye 

Bakanlığı‟nın da katıldığı ifade edilmektedir.. Her ne kadar 646 sayılı KHK‟nin 1/d 

maddesi ile 178 sayılı KHK‟nin değiĢtirilen 20. maddesinin 3. fıkrasının “ı” bendinde 

                                                 

359 Ozansoy, a.g.m., s.85. 

 360 3046 sayılı Kanun 09.10.1984 tarih ve 18540 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 
361 Ozansoy, a.g.m., s.85. 
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“Bakan tarafından verilen teftiĢ, inceleme, denetim ve soruĢturmaları yapmak” Vergi 

Denetim Kurulu‟nun görevleri arasında sayılmıĢsa da burada Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 

kapsamında yapılacak teftiĢ, denetim ve soruĢturmanın kastedildiği anlaĢılmaktadır. 

Çünkü bu kurulun bağlı olarak görev yapan vergi müfettiĢlerinin uzmanlık alanı vergi 

incelemeleridir.
362

 

646 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı‟nın teftiĢ kurulu kaldırılıp, yerine sadece 

vergi alanında teftiĢ ve denetim yapan bir kurum oluĢturulmuĢtur. Bu durum, 

Anayasamızın 112. maddesinde düzenlenen ve Bakanların kendi yetki ve 

sorumlulukları içindeki iĢlerden ve emri altındaki kiĢilerin iĢ ve eylemlerinden 

sorumluluğunu gerektiren hukuki durumun denetimini etkisiz hale getirecektir.
363

 

Asıl amacı, vergi alanında denetim yapmak olan Vergi Denetim Kurulu‟na, 

uzmanlık alanı dıĢında verilen, bakan tarafından verilen teftiĢ ve soruĢturma yapma 

görevi, bu görevin ne Ģekilde yerine getirileceği konusunda kuĢkular 

uyandırmaktadır.
364

 

5.7. Yeni Kurulan Vergi Denetim Kurulu’nun Kaldırılan Kurulların Görevlerini 

Yapabilmesi 

Maliye müfettiĢlerinin görevleri, vergi ve diğer kamu gelirleriyle sınırlı bir 

alan olmadığını bu çalıĢmamızın dördüncü bölümünde ayrıntılı olarak ifade etmiĢtik. 

Maliye MüfettiĢleri, kamu giderleri, kamu muhasebesi, mali yönetim ve kontrol ile 

milli emlak alanlarında görev yapmıĢlardır. Ayrıca, bu alanlarla ilgili olarak vergi 

daireleri, saymanlıklar ve milli emlak birimleri ile diğer birimlerde teftiĢ faaliyetini 

yerine getirmiĢleridir. 

                                                 

362  Ozansoy, a.g.m., s.70. 
363 Ahmet Erol, “Maliye Bakanlığı Denetim Birimlerinin 646 sayılı KHK ile BirleĢtirilmesi Bir Reform 

Mudur?”, Yaklaşım Dergisi, Eylül 2011, S. 225, s.17. 
364 Haldun Darıcı, “ 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname -I”, Yaklaşım Dergisi, Ankara,  Aralık 2011, S. 

228, s.37. 
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Maliye müfettiĢleri, soruĢturma faaliyetleri, vergi incelemeleri yanında suç 

gelirlerinin aklanması ile mücadele konusunda, idareye danıĢmanlık ve rehberlik 

hizmetleri vermekteydi. Açıklanan hususlar Maliye TeftiĢ Kurulu‟nun, vergi 

denetimiyle birlikte oldukça geniĢ ve farklı görev alanlarının bulunduğunu 

göstermektedir. Vergi denetimi, müfettiĢlerin yaptıkları görevlerin önemli bir 

parçasıdır. Ancak Kurul‟un asli iĢlevi teftiĢ, soruĢturma, danıĢmanlık ve rehberlik 

alanında yürüttüğü faaliyetlerdir.  Maliye TeftiĢ Kurulu yalnızca bir vergi denetim 

birimi değildir, Maliye Bakanlığı‟nın, vergi denetimi konusunda da yetkisi olan bir 

danıĢma ve denetim birimidir. Bu itibarla Kurul‟un, vergi denetim birimlerini bir 

araya getiren Vergi Denetim Kurulu BaĢkanlığı çatısı içerisinde olmaması gerektiği 

düĢünülmektedir.
365

 

646 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı yapısı içinde yer alan birbirlerinden çok 

ayrı fonksiyonları yerine getiren denetim birimleri birleĢtirilirken bunların farklı 

nitelikleri göz ardı edilmiĢtir. Bu düzenleme yapılırken çok acele hareket edildiği, 

bilimsel çalıĢmalardan yararlanılmadığı, kamuoyu nezdinde yeterince tartıĢılmadığı 

için eleĢtirilmiĢtir. Çok önemli kamusal düzenlemelerin KHK yerine hukuk ve 

çoğulculuk ilkeleri bakımından yasa ile yapılması, konuyla ilgili meslek odalarının, 

bilim adamlarının görüĢlerinin alınması, sistemin sağlıklı ve kalıcılığı açısından 

yararlı olurdu.
366

 

Yeni düzenleme ile ülkenin en önemli bakanlıklarından olan, ülke gelirlerini 

toplayan, kamu harcamalarını yapan, kamunun malvarlığını yöneten Maliye 

Bakanlığı, teftiĢ kurulundan yoksun bırakılmıĢtır. Kararname‟ye teftiĢ, soruĢturma vs. 

görevlerin yapılması hükümleri eklenmiĢ, ancak bu yetkilerin eskisi gibi etkin ve 

verimli kullanılabileceğini söylemek zordur. Bu düzenlemeyle, görevleri vergi 

incelemesine münhasır olan denetim elemanları da teftiĢ yetkisini kullanmak zorunda 

                                                 

365 Haldun Darıcı, “Vergi Denetim Birimi Olmak”, Yaklaşım Dergisi, Ankara,  Kasım 2011, S. 227, s.70. 
366 Ahmet Erol, “Maliye Bakanlığı Denetim Birimlerinin 646 sayılı KHK ile BirleĢtirilmesi Bir Reform 

Mudur?” Yaklaşım Dergisi,  Ankara, Eylül 2011, S. 225, s.16. 
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kalacaktır. Yani, artık her denetim elemanı her iĢi yapmak durumunda kalacak  

dolayısıyla uzmanlığa dayalı bir denetim ve soruĢturma yapılamayacaktır .
367

 

Denetimin tek elde toplanması teorik anlamda faydalı bir yol olarak 

görülebilir. Ancak vergi müfettiĢlerinin mesleğe alınmalarındaki aĢamalar göz ardı 

edilerek, eĢitlik ilkesine aykırı ve kazanılmıĢ hakların geri alınmasına yönelik olarak 

yapılan düzenlemeler mutlaka bazı kesimlerce tepkiyle karĢılık bulur. Bu ise, denetim 

elemanlarında motivasyon kaybına neden olur. Daha önce yarıĢma ve yeterlilik 

sınavları ile mesleğe giren bir maliye müfettiĢi, binlerce kiĢi arasından ilk on kiĢi 

içine girenlerden seçilirken, yeni sistemle ilk bin kiĢi arasından denetim elemanı 

seçilmesi, meslek mensuplarının kalitelerinde düĢme olacağı endiĢesini beraberinde 

getirmektedir. Bu da denetimin etkinliğinin azalması sonucunu doğurur. Merkezi 

denetim elamanı unvanları baĢarılı bir üniversite hayatı geçirmiĢ mezunlar için 

oldukça kariyer dolu bir meslek olarak görülüyordu. Bu alanlar en fazla çalıĢılmak 

istenen ve bu yönde çaba harcanan alanlardı. Ancak bundan sonra böyle devam 

etmeyeceği görüĢü mevcuttur.
368

 

646 sayılı KHK ile vergi denetim sistemine getirilen performans sistemi kriteri 

olumlu karĢılanmakla birlikte bu sistemle objektifliğin ve etkinliğin sağlanıp 

sağlanamayacağı hususu tartıĢmalıdır. Zira, performans sistemi ile vergi 

incelemesinin bağımsızlığına zarar geleceği endiĢesi vardır. Rapor okuma 

komisyonlarınca hazırlanan denetim raporlarının puanlanması sübjektif kriterleri söz 

konusu edebilecektir. Bir denetim elemanının baĢarısı, yapılan iĢin nitelik ve kalitesi 

ile ölçülür, yapılan inceleme sayısı ile ölçülemez. 
369

 

Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası‟nın “Görev ve Siyasi Sorumluluk” 

baĢlıklı 112. maddesinde; 

Başbakan, Bakanlar Kurulu’nun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini 

                                                 

367 Hasan YeĢilyurt, “Güzide Denetim Kurumları Tarihin Tozlu Raflarındaki Yerini Aldı”, Yaklaşım Dergisi, 

Ağustos 2011, S.224, s.72. 
368 YeĢilyurt, a.g.m., s.75. 
369 Ceylan, Tunalı, a.g.m., s.31. 
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sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu 

siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. Her bakan, Başbakana karşı sorumlu 

olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve 

işlemlerinden de sorumludur. Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve 

kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla 

yükümlüdür. hükmü yer almıĢtır.
370

 

 

Bakanlar emri altındaki kiĢilerin eylem ve iĢlemlerinden sorumlu olmasının 

bir sonucu da bakan tarafından emri altındaki kiĢilerin görevlerini nasıl yaptıklarının 

teftiĢi konusudur. Bu teftiĢ ise bir “iç denetçi” sistemiyle değil ancak bakana 

doğrudan bağlı müfettiĢler tarafından olabilir. Dolayısıyla, her bakanlıkta 

Anayasa‟nın 112. madde hükmü nedeniyle doğrudan bakana bağlı bir teftiĢ kurulunun 

olması gereği vardır. 646 sayılı KHK ile Anayasa‟nın 112. maddesine aykırı olarak 

Maliye Bakanlığı‟nın TeftiĢ Kurulu kapatılmıĢtır. Maliye Bakanlığı gibi akçalı iĢlerin 

yoğun olarak bulunduğu bir bakanlıkta, Maliye Bakanı, emri altındaki memurların 

iĢlemlerini tüm boyutlarıyla teftiĢ edecek bir kurula artık sahip değildir. Oysa, Adalet 

Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı gibi köklü bakanlıklarda teftiĢ 

kurulları bakana bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu da Anayasa‟nın 112. 

maddesine uygun bir durumdur.
371

 

Son derece köklü ve önemli kurumlar olan ve kendine has gelenekleri ile 

bürokrasiye çok sayıda insan kazandıran Hesap Uzmanları Kurulu, Maliye TeftiĢ 

Kurulu gibi kurullar yeniden yapılandırırken, üzerinde yeterince düĢünüldüğü, bunun 

için gerekli zaman ayrıldığı, kamuoyunun ve akademik çevrelerin görüĢlerinin 

değerlendirildiğini söylemek zordur. 

 

Vergi Denetim Kurulu ile kayıt dıĢı ekonomiyle etkin bir mücadelede 

bulunulacağı öngörüsü mevcuttur. Ancak unutulmaması gerekir ki, kayıt dıĢılık 

                                                 

370 1982 Anayasası 09.11.1982 tarihli ve 17863 mükerrer sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 
371 Erol, a.g.m., s.60. 
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sadece vergi incelemesi ile çözülmez. Kayıt dıĢı ekonominin varlığı ülkede 

uygulanan ekonomik politikaların bir sonucudur. TeĢhis yanlıĢ konulduğu zaman 

çözüm sağlanamayacağı için vergi denetimi ile tek baĢına kayıt dıĢılığın çözülmesini 

beklemek vergi incelemesinden beklenen amaca uygun düĢmemektedir.
372

 

                                                 

372 Ceylan, Tunalı, a.g.m., s.30. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DEKĠ VERGĠ GELĠRLERĠNE ĠLĠġKĠN BAZI ĠSTATĠSTĠKĠ 

BĠLGĠLER: VERGĠ GELĠRLERĠNĠN MĠLLĠ GELĠRLE KARġILAġTIRILMASI 

VE VERGĠ DENETĠM ORANLARI 

 

1. VERGĠ GELĠRLERĠNĠN GENEL BÜTÇE GELĠRLERĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ 

Ülkemizde, özellikle 1980 sonrasında uygulanan vergi politikalarının sonucu olarak 

vergi kaçaklarında artıĢ olmuĢtur. Vergi inceleme ve denetimlerine gereken önem maalesef 

verilmemiĢtir. Yasal düzenlemelerle vergisel istisna ve muafiyetler artırılmıĢtır. Kayıt dıĢı 

ekonomi öngörülemez boyutlara ulaĢmıĢ, vergi yükü adeta ücretlilerin üzerine yıkılmıĢtır.
373

 

Kalkınmakta olan bir ülke olarak küresel dünyayla rekabet eden bir ekonomik 

sisteme sahip olmanın gereklerinden birisi adil bir vergi sisteminin varlığıdır. Uluslararası 

ekonomik faktöreler göz önüne alındığında ülkemizde gelir vergisi reformu zorunlu hale 

gelmiĢtir. Gelir vergisi reformu ile vergi yükü vatandaĢlar arasında adil dağıtılmalı, 

sürdürülebilir büyümeye imkan sağlanmalı, yatırım, üretim, istihdam artıĢına katkı 

sağlanmalıdır.
374

 

Bir ülkenin vergi gelirlerinin, gerek genel bütçe gelirlerine oranı gerekse milli 

gelire oranı o ülkenin hem geliĢmiĢlik düzeyi hem de kamu kaynaklarının finansmanı 

konusunda ipuçları verir. Tablo 4.1‟den de anlaĢılacağı gibi ülkemizde, vergi 

gelirlerinin, genel bütçeye oranlarına bakıldığında, 2007-2014 arası dönemde bu 

oranın %84 ila %89 arasında değiĢtiği görülmektedir. Bu, bütçemizdeki her yüz 

liralık gelirin 84 ila 89 lirasının vergi gelirlerinden oluĢtuğunu göstermektedir.  

                                                 

373 Gökhan Kayar, “Vergilendirmede Adalet Kavramı ve 1980 Sonrası Dönemde TVS‟nin Değerlendirilmesi I”, 

Vergi Dünyası, Ankara, Haziran 2011, S.358, s.86. 
374 Nazmi Karyağdı, “Türkiye‟de Gelir Vergisi Reformu Gerekliliği”, Vergi Dünyası, Ankara, Temmuz 2011, 

S.359, s.39. 
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Ülkemiz, Avrupa Birliğiyle kıyaslandığında vergi gelirlerinin gelir ve 

kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilere göre daha çok katma değer vergisi, özel 

tüketim vergisi gibi dolaylı vergiler aracılığıyla toplamaktadır. Türkiye‟de gelir 

üzerinden alınan vergiler ise, daha çok sermayeden ziyade ücret gelirleri üzerinden 

alınmaktadır.
375

 

Avrupa Birliği ülkelerinde kurumlar vergisi oranının %10 ila %35 arasında 

değiĢtiği görülmektedir. Ülkemizde ise kurumlar vergisi oranın %20‟dir. Bu orana 

bakıldığında kurumlar vergisi oranımızın Avrupa Birliği ortalaması içinde yer 

almaktadır. Gelir vergisinde artan oranlı vergilendirme ülkemizde de geçerli olmakla 

birlikte gelir vergisi açısından Türkiye‟de ücret gelirleri lehine bir düzenleme 

yapılması gerektiği savunulmaktadır.
376

 

Bir ülkenin ekonomik geliĢmesi kadar elde edilen gelirin adaletli dağılımı da 

önemlidir. Gelir dağılımındaki adaletin sağlanmasının en etkili yolu ise adaletli bir 

vergi sisteminin kurulmasıdır. Ülkemizdeki vergi gelirleri incelendiğinde gelir ve 

kurumlar vergisi gibi adaletli vergiler olarak tabir edilen dolaysız vergiler yerine 

dolaylı vergilerin daha ağırlıkta olduğu görülmektedir. Ayrıca, vergi gelirlerinin 

sermayeden ziyade ücretliler üzerinden alınması da vergide adaletin önündeki en 

büyük engeldir.
377

 

 

 

 

 

                                                 

375 TaĢ. a.g.e., s.112. 
376 Meral Fırat, “Türk Vergi Sistemi ile Avrupa Birliği Vergi Sisteminin Dolaysız Vergiler Açısından 

Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları, Ankara, Ekim 2011, S.277, s.77. 
377 Gökhan Kayar, “Vergilendirmede Adalet Kavramı ve 1980 Sonrası Dönemde TVS‟nin Değerlendirilmesi 

II”, Vergi Dünyası, Ankara, Temmuz 2011, S.359, s.90. 
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Tablo 4.1: Vergi Gelirlerinin Genel Bütçe Ġçindeki Yeri  

 Kaynak:  Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, “2014 Yılı Faaliyet Raporu, Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı”, ġubat 2015, 

Tablo 9, www.gib.gov.tr  (07.09.2015). 

 

2. VERGĠ GELĠRLERĠNĠN MĠLLĠ GELĠRLE KARġILAġTIRILMASI  

Bir ülkede vergi gelirlerinin milli gelire oranı o ülkenin vergi yükünü ifade 

etmektedir. Vergi yükü kavramı, vergi politikası ile ilgili önlemlerin uygulanmasında 

kullanılır. Ülkeler arasında iktisadi ve mali konuların karĢılaĢtırılmasında vergi yükü bir 

anlam ifade eder. Ülkemizde gelir vergisinin büyük oranda iĢçi ve memurlar tarafından 

ödendiği göz önüne alındığında vergi yükünün adil olmadığı söylenebilir.
378

 

Vergi yükü kavramı, maliye politikalarının etkinliği bakımından çok önemlidir. 

Ülkedeki, milli gelir düzeyi, ekonomik yapı, dıĢ ticaret iliĢkileri, parasallaĢma, kayıt dıĢı 

ekonominin varlığı, kurumsallaĢma ve büyük ölçekli kurumların varlığı, vergi idaresinin 

uygulamaları vergi yükünü etkileyen faktörlerdir. Ülkemizde vergi yükünün çok yüksek 

seviyelerde olmadığı söylense de, vergi tahsilatlarının kayıt dıĢı çalıĢanlar dıĢındaki bazı 

belli gruplardan yapılması, bu kesimlerce vergi yükünün ağır hissedilmesine sebep 

olmaktadır.
379

 

KüreselleĢme ile birlikte devlet anlayıĢında değiĢiklikler olmuĢtur. Modern devlet 

yönetimlerinde yerel yönetimlerin yetkilerinin artırıldığı görülmektedir. Bu kapsamda, 

                                                 

378 Ġsmail TÜRK, Maliye Politikası, 12.Baskı, Turhan Kitapevi, 1998, Ankara, s.66. 
379 Hasan Gül, “ Vergi Yükü Kavramı ve Türkiye‟de Vergi Yükü”, Yaklaşım Dergisi, Ankara,  Kasım 2011, S. 

227, s.128. 

Yıllar Genel Bütçe Gelirleri Oran Vergi Gelirleri        Oran 

  2007  203.349.268.000 100,0 171.098.466.000 84,1 

  2008  225.496.339.000 100,0 189.980.827.000 84,3 

  2009  232.930.317.000 100,0 196.313.308.000 84,3 

  2010  272.047.638.000 100,0 235.686.590.000 86,6 

  2011  317.786.594.000 100,0 284.446.206.000 89,5 

 2012 362.654.794.000 100,0 317.218.619.000 87,5 

 2013 419.653.762.000 100,0 367.517.727.000 87,6 

 2014 461.965.591.000 100,0 401.605.956.000 86,9 



 

 

 132 

ülkemizde özellikle 2005 yılında yapılan düzenlemelerle yerel yönetimlerin yetki ve 

sorumlulukları artırılmıĢtır. GeliĢmiĢ ülkelerle kıyaslandığında ülkemizdeki yerel yönetim 

vergi gelirlerinin nispeten az olduğu görülmektedir. Ülkemizde de, yerel yönetimlerin 

yetkilerinin yanında vergi gelirlerinin de artırılması gerekmektedir.
380

 

KüreselleĢme, karĢı durulması olanaksız bir süreç olarak devlet organlarını da 

etkilemektedir. Türk vergi sistemi de, küreselleĢmeden son derece hızlı Ģekilde 

etkilenmiĢtir. Özellikle çok uluslu Ģirketlerin güçlü ve küresel yapıları ülkelerin vergi 

gelirleri üzerinde aĢındırma etkisi yapmıĢtır. Ülkemizde, transfer fiyatlandırması gibi bazı 

yöntemlerle bu etkilerin azaltılması amaçlanmıĢtır.
381

 

Tablo 4.2: Ülkemizdeki Vergi Yükünün Yıllar Ġtibarıyla Gösterimi 

Yıllar 

  

GSYH 

(1998 Bazlı) (1) 

Vergi Gelirleri 

(*) (2) 

Vergi Yükü 

(%) (2/1) 

2002 350.476.089 65.188.479 18,6 

2003 454.780.659 89.893.112 19,8 

2004 559.033.026 111.335.368 19,9 

2005 648.931.712 131.948.778 20,3 

2006 758.390.785 151.271.701 19,9 

2007 843.178.421 171.098.466 20,3 

2008 950.534.251 189.980.827 20,0 

2009 952.558.579 196.313.308 20,6 

2010 1.098.799.348 235.714.637 21,5 

2011 1.294.892.893 284.446.206 22,0 

2012 1.416.798.490 317.218.619 22,4 

2013 1.565.180.962 367.517.727 23,5 

2014 1.763.964.000 401.605.956 22,8 

Kaynak: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, “2014 Yılı Faaliyet Raporu, Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı”, ġubat 2015, 

Tablo 11, www.gib.gov.tr  (07.09.2015). 

 

                                                 

380 Hatice Duyar, “DeğiĢen Devlet AnlayıĢının Üniter Yapılı Ülkelerde Yerel Yönetimlerin Vergi ve 

Harcamaları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Fransa KarĢılaĢtırması”, Vergi Dünyası, Ankara,  2011, S.364, s.221. 
381 Mehmet Selim Bağlı, “Küresel Vergi Rekabeti KarĢısında Türk Vergi Sistemi”, Vergi Sorunları, Ankara, 
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Yukarıdaki Tablo 4.2‟de ülkemizde vergi yükünün yani vergi gelirlerinin gayri safi 

yurtiçi hasılaya oranının yaklaĢık olarak yüzde yirmi civarında olduğunu ve vergi yükü 

oranının son yıllarda artıĢ eğiliminde olduğunu görmekteyiz. 

Ülkemizde vergi yükü ortalamasının yaklaĢık %20 olduğu, Avrupa Birliği 

ortalamasının ise yaklaĢık %27 olduğu dikkate alındığında, vergi yükü açısından 

Avrupa Birliği ortalamasının altında yer aldığımız görülecektir. Ancak biz ülke 

olarak diğer ülkelerden daha az vergi toplamaktayız. Bu ise, bizim vergi sistemimizde 

olan istisna ve muafiyetlerin diğer ülkelerden fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca, 

bu durum ülkemizdeki kayıt dıĢılığın fazlalığını da ortaya koyar.
382

 

3. VERGĠ DENETĠM ORANLARI 

Türkiye‟de 2005-2009 yılları arasında tüm denetim birimlerince yapılan vergi 

incelemelerinde düzenlenen rapor sayısının faal mükellef sayısına oranı %2.26 ile 

%3.36 arasında değiĢmektedir. Buna göre Türkiye‟deki vergi inceleme oranının, 

önceki yıllardaki benzer düzeyleri de dikkate alınarak, yaklaĢık olarak %2-3 arasında 

olduğu söylenebilir.
383

 

Vergi denetim oranları, vergi incelemelerinin somut etkilerini göstermektedir. 

Vergi denetimlerinin somut etkileri incelenen mükellefler açısından sonuç doğurur. 

Ancak vergi inceleme sisteminin bulunması, vergi inceleme ihtimalini ortaya 

çıkarmaktadır. Bu ise, mükelleflerin daha dikkatli olmasını sağlayarak vergi 

incelemesinin görünmeyen etkileri olduğunu gösterir ki, bunun ölçülmesi son derece 

zordur.
384

 

Ġngiltere‟de vergi inceleme oranlarına bakıldığında, 1980-1985 döneminde 

ortaklık hesaplarının %1.3‟ü, diğer iĢletmelerin ise %2.8‟i vergi müfettiĢlerince 

incelenmiĢtir. Fransa‟da ise genel vergi inceleme oranı gelir ve kurumlar vergisi 

                                                 

382 TaĢ. a.g.e., s.110. 
383 Mehmet Tunçer, Ali Övet, “Türkiye‟de Vergi Ġnceleme Oranı”, E-Yaklaşım, ġubat 2011 / S: 218. 

www.yaklasım.com.tr (13.02.2012). 
384 Erdem, a.g.e., s.69. 
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mükellefleri açısından %3-4 düzeylerinde seyretmektedir. ABD‟de ise vergi inceleme 

oranı, 1997-2000 yılları arasında, mükellef grupları itibariyle değiĢmekle birlikte 

%0,65 ile %2 arasındadır.
385

Yapılan denetim sayısının, ülkemizdeki gerçek usulde 

vergilendirilen toplam mükellef sayısına oranı dikkate alınarak vergi denetiminde 

etkinlik ölçülmeye çalıĢılmıĢtır.
386

 

Ülkemizde vergi, özellikle vergi denetimi konusunda birtakım yapısal 

sorunlarımız bulunmaktadır. Örneğin, vergi gelirleri içinde önemli bir yere sahip 

kurumlar vergisinin yaklaĢık yarısını 100 büyük mükellef ödemektedir . Bu 

mükelleflerin yaklaĢık yarısını da bankalar oluĢturmaktadır. Binlerce Ģirketin olduğu 

bir ülkede bu durum kurumlar vergisi ile ilgili yapısal sorunun çözülemediğini 

göstermektedir. Yapılacak teĢviklerle kurumsallaĢmanın ve Ģirket birleĢmelerinin 

önünün açılması gerekmektedir. 
387

 

3.1. 646 Sayılı KHK Öncesi Vergi Denetimine ĠliĢkin Sayısal Veriler 

646 sayılı KHK öncesi vergi denetimine iliĢkin bazı sayısal veriler bu kısımda 

gösterilmeye çalıĢılacaktır. Daha sonra ise 646 sayılı KHK sonrasındaki vergi 

denetimine iliĢkin değerler karĢılaĢtırılmak suretiyle vergi denetimi alanında yapılan 

değiĢikliğin sonuçları somut olarak ortaya konulacaktır. 

 

 

 

                                                 

385 Nazmi Karyağdı, “Amerika BirleĢik Devletleri Gelir Ġdaresi‟nde Vergi Ġncelemesi”, Maliye Bakanlığı 

Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2006, S.2006/371,  s. 47-48. 
386 Ġbrahim Atilla Acar, Mehmet Emin Merter, “Türkiye‟de 1990 Sonrası Vergi Denetimi Ve Vergi 

Denetiminde Etkinlik Sorunu”, Maliye Dergisi, Ankara, 2005, S.16, s.36. 
387 Bülent Gedikli, Ekonomik ve Sosyal Hayatta Verginin Yeri Vergi Ġdaresi, Vergide Adalet ve Reform, 2000‟li 

Yıllarda Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Vakfı, Ankara, 2009, s.83. 
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Tablo 4.3: Vergi Dairesi Müdürleri Tarafından GerçekleĢtirilen Vergi Ġnceleme 

Sonuçları (2001-2014) 

Yılı Ġnceleme Sayısı Ġncelenen Matrah       

(TL) 

Bulunan Matrah Farkı 

(TL) 

Vergi Kaçağı 

(% ) 

2001 16.949 846.546.767 177.254.201 20.9 

2002 48.484 477.592.948 295.148.552 61.7 

2003 14.525 1.041.732.512 545.655.543 52.3 

2004 98.625 1.406.159.430 1.148.190.885 81.6 

2005 46.810 724.999.648 159.451.255 20.6 

2006 34.391 1.011.803.514 211.570.475 20.9 

2007 55.756 1.573.520.598 621.180.194 39.4 

2008 40.162 2.249.210.344 821.694.129 36.5 

2009 21.499 9.390.126.082 1.979.508.994 21.1 

2010(*) - - - - 

2011 14.091 16.422.146.360 755.055.542 0,05 

2012 9.868 4.374.024.432 541.132.281 0,12 

2013 12.924 1.234.224.622 1.080.420.972 87 

2014 9.779 2.959.296.235 712.101.457 24 

Kaynak: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, “2009 Faaliyet Raporu, Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı”, Nisan 2010, 

s.70,  www.gib.gov.tr (20.11.2014), Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, “2014 Yılı Faaliyet Raporu, Strateji 

GeliĢtirme BaĢkanlığı”, ġubat 2015,  www.gib.gov.tr  (07.09.2015).  

*Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2010 yılı Faaliyet Raporunda yer verilmemiĢtir. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, 

“2010 Faaliyet Raporu, Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı”, Nisan 2011, s.40.   

 

Tablo 4.3‟te yer alan ve vergi dairesi müdürleri tarafından gerçekleĢtirilen 

vergi inceleme sonuçları değerlendirildiğinde, gerek incelenen mükellef sayıları 

gerek incelenen matrah miktarları, gerekse bulunan matrah farklarının yıllar itibarıyla 

çok değiĢken olduğu görülmektedir. Bu farklılık, müdürlerce yapılan denetimin çok 

fazla sistemli olmadığı, belli bir disiplin çerçevesinde inceleme yapılmadığı sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır. Vergi dairesi müdürleri tarafından tespit edilen vergi kaçak 

oranı ise %20,9 ila %87 arasında değiĢtiği görülmektedir. 
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Tablo 4.4: Mükelleflerin Denetlenme Oranları 

Yıllar Denetim sayısı (1) Faal Mükellef sayısı (2) Denetim oranı (1/2) 

1991 78.803 2.116.737 3,72 

1992 59.378 2.109.306 2,82 

1993 68.954 2.097.344 3,32 

1994 48.056 2.139.475 2,25 

1995 56.096 2.149.693 2,61 

1996 54.536 2.173.144 2,51 

1997 63.198 2.253.041 2,81 

1998 68.748 2.415.771 2,85 

1999 51.731 2.548.418 2,03 

2000 60.335 2.388.850 2,52 

2001 68.132 2.334.209 2,91 

2002 113.244 2.315.241 4,89 

2003 68.251 3.896.382 1.75 

2004 153.881 4.031.702 3.81 

2005 104.578 3.876.305 2.69 

2006 110.442 3.937.878 2.80 

2007 135.847 4.027.665 3.37 

2008 113.073 4.035.013 2.80 

2009 92.752 4.103.583 2.26 

Kaynak: Vergi Denetmenleri Derneği (2003), Türk Vergi Yönetiminde Etkinlik ArayıĢları Kapsamında 

Vergi Ġdaresi Ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması Raporu, Ankara, 2003, s.42.  

 

Tablo 4.4 incelendiğinde, 1991-2009 yılları arasında ortalama olarak her 100 

mükelleften sadece 2.89‟unun denetlenebildiği görülmektedir. Ġngiltere‟de vergi 

inceleme oranlarına bakıldığında, 1980-1985 döneminde ortaklık hesaplarının % 

1.3‟ü, diğer iĢletmelerin ise % 2.8‟i vergi müfettiĢlerince incelenmiĢtir. Fransa‟da 

ise genel vergi inceleme oranı Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından % 3-

4 düzeylerinde seyretmektedir. Bu oranlara bakıldığında ülkemizde vergi denetim 

oranının normal düzeyde olduğu söylenebilir. 
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 Tablo 4.5: Vergi Denetim Kadroları (ġubat 2010 Ġtibari ile) 

 Dolu kadro BoĢ kadro Tam kadro 

Bakana Bağlı 465 1153 1618 

Maliye MüfettiĢi 159 308 467 

Hesap Uzmanı 306 845 1151 

Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına Bağlı 3163 4387 7550 

Gelirler Kontrolü 374 526 900 

Vergi Denetmeni 2789 3861 6650 

Genel Toplam 3628 5540 9168 

Kaynak: http://www.gib.gov.tr, (18.03.2010). 

Yukarıdaki Tabloda, maliye müfettiĢi, hesap uzmanı, vergi denetmeni ve 

gelirler kontrolörleri kadrolarının doluluk oranları yer almaktadır. Vergi denetmenliği 

kadrolarının yaklaĢık % 42 ve gelirler kontrolörlüğü kadrolarının yaklaĢık % 41 dolu 

iken bu oranın, hesap uzmanlığında % 26 ve maliye müfettiĢlerinden ise % 34 olduğu 

görülmektedir. Sonuç itibariyle kadroların % 39‟i doludur. 

Bu durum, 646 sayılı KHK öncesinde, vergi denetim kadrolarında yeterli 

miktarda inceleme elemanı olmadığını göstermektedir. Bunun sonucu olarak vergi 

denetiminin, yeterli bir Ģekilde, öngörülen zamanda ve gerekli hassasiyetler dikkate 

alınarak yapılamamasına sebep olmuĢtur. Bu ise, kayıt dıĢılığın artmasının bir sebebi 

olarak görülebilir. 

 Tablo 4.6: Ġncelenen Matrah Oranları (2009 Yılı Verileri) 

Unvanı Ġncelenen Mükellef 

Sayısı 

Beyan Edilen Matrah Ġncelemedeki 

Payı 
Maliye MüfettiĢleri 154 155.781.696 %0.13 

Hesap Uzmanları 1312 72.377.237.624 %57.63 

Gelirler Kontrolörleri 455 9.746.156.433 %7.76 

Vergi Denetmenleri 26.952 33.934.650.584 %27 

Vergi Dairesi Müdürleri 18.914 9.390.126.082 %7.48 

Toplam 47.787 125.603.952.419 %100 

Kaynak: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, “2009 Faaliyet Raporu, Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı”, Nisan 

2012, s.61 www.gib.gov.tr  (18.03.2010). 

 

http://www.gib.gov.tr/
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Yukarıdaki Tablo 4.6 ‟da, vergi incelemelerinin denetim birimleri arasındaki 

dağılımı gösterilmektedir. Tablo 4.6 incelendiğinde vergi incelemelerinde incelenen 

mükellef sayısı bakımından ağırlıklı pay, Vergi Denetmenleri ve Vergi Dairesi 

Müdürlerine aittir. Ayrıca denetim elemanları arasında en çok incelemeyi 2009 yılı 

verileri için Vergi Denetmenlerinin yaptığı görülmektedir. Fakat matrah farkı 

açısından en büyük payın hesap uzmanlarına ait olduğu görülür. 

Tablo 4.7: Vergi Türleri Ġtibariyle Ġnceleme Sonuçları (2009 Yılı Verileri) 

 

Vergi Türü Ġnceleme Sayısı Ġncelenen Matrah Bulunan Matrah Farkı 

Gelir Vergisi 16.799 1.522.122.311 2.066.289.283 

Kurumlar Vergisi 11.118 3.146.979.472 6.284.693.889 

Katma Değer Vergisi 32.469 57.301.564.066 6.338.667.277 

Bank. Sig. Mua. Vergisi 1.246 8.494.038.669 178.386.415.821 

Veraset Ve Ġnt. Vergisi 39 2.650.226 19.721.856 

Damga Vergisi 1.090 542.012.477 9.332.452.689 

Katma Değer Vergisi Ġadesi 1.918 2.711.517.738 892.786.591 

Geçici Vergi 13.422 806.151.390 3.971.449.853 

Diğerleri 34.972 4.311.853.268 3.800.412.081 

 

 

 

 

 

 

   

TOPLAM 113.8074 78.838.889.618 211.092.889.340 

Kaynak: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, “2009 Faaliyet Raporu, Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı”, Nisan 2012, 

s.62 www.gib.gov.tr  (21.11.2014). 

 

Yukarıdaki Tablo 4.7‟de, toplanan çeĢitli vergilerin mükellef bazında 

incelenme sayıları ve bulunan matrah farkları gösterilmiĢtir. Tablo 17 incelendiğinde 

2009 yılında, ana vergi kalemleri olarak en çok incelemenin 32.469 inceleme ile 

katma değer vergisi alanında yapıldığı görülmektedir. Bulunan en çok matrah farkı 

ise, 178.386.415.821 TL matrah farkı ile banka ve sigorta muameleleri vergisi 

alanındadır. 
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Tablo 4.8: 2011 Yılında Vergi Dairesi Müdürleri Tarafından Vergi Türleri Ġtibariyle 

Yapılan Ġnceleme Sonuçları 

Kaynak: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, “2011 Faaliyet Raporu, Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı”, Nisan 

2012, s.37 www.gib.gov.tr  (07.09.2012). 

 

 

Tablo 4.8 incelendiğinde, 01.01.2011–31.12.2011 tarihleri arasında vergi 

dairesi müdürleri tarafından yapılan vergi incelemeleri sonucunda 16.422.146.360.-

TL matrah üzerinden, 755.055.542.-TL matrah farkı bulunmuĢ ve bulunan matrah 

farkı üzerinden 168.432.209.-TL vergi tarh edilmiĢtir. En çok incelemenin KDV 

alanında yapıldığı ve en fazla matrah farkının da bu alanda tespit edildiği 

görülmektedir. Bilindiği, gibi dolaylı vergilerden olan katma değer vergisi, ticari 

alanda yapılan teslim ve hizmetleri kapsadığı için vergi gelirleri açısından büyük bir 

öneme sahiptir. Yukarıda verilen bilgilerden de anlaĢılacağı gibi yapılan 

incelemelerde vergi türleri arasında en büyük kayıp ve kaçak katma değer vergisi 

alanındadır. 

3.2. 646 Sayılı KHK Sonrası Vergi Denetimine ĠliĢkin Sayısal Veriler 

646 sayılı KHK öncesi vergi denetimine iliĢkin bazı sayısal veriler önceki 

kısımda gösterilmiĢti. Burada ise, 646 sayılı KHK sonrasındaki vergi denetimine 

iliĢkin değerler verilmiĢtir. Böylece, her iki döneme ait veriler karĢılaĢtırılmak 

Vergi Türü Ġncelenen 

Mükellef Sayısı 

Ġncelenen 

Matrah 

Bulunan Matrah 

Farkı 

Matrah Farkı 

Üzerinden Tarh 

Edilen Vergi 

Gelir Vergisi 1.641 1.586.197.618 18.430.305 5.180.306 

Kurumlar V. 709 4.251.799.781 18.600.315 4.581.149 

KDV 4.536 9.136.386.241 334.385.008 142.277.905 

BSMV. 5 1.124.673 489.412 24.464 

Veraset ve Ġnt V. 5 - 320.100 29.437 

Damga Ver. 66 1.071.568.451 111.849.011 3.276.376 

Geçici Vergi 971 60.782.428 38.685.827 4.212.617 

Diğerleri 4.737 314.287.167 232.295.564 8.849.955 

TOPLAM 12.670 16.422.146.359 755.055.542 168.432.209 
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suretiyle vergi denetimi alanında yapılan değiĢikliğin sonuçları somut olarak 

görülmektedir. 

Vergi Denetim Kurulu‟nun faaliyet göstermeye baĢladığı dönemlere iliĢkin 

vergi inceleme oranları 2012 yılında %1,93; 2013 yılında %2,90; 2014 yılında %2,24 

olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu veriler, 2000-2009 arası döneme göre inceleme oranlarında 

düĢüĢ olduğunu göstermektedir. VDK‟nun kurumsal yapısının yerleĢmesi ile birlikte 

inceleme oranları artıĢ gösterecektir.
388

 

 

Tablo 4.9: Vergi Denetim Kadroları (31.12.2014 Ġtibari Ġle) 

ÜNVANI TOPLAM DOLU  BOġ 

BaĢkan 1 1 0 

BaĢkan Yardımcısı 6 1 5 

Vergi BaĢmüfettiĢi 891 295 596 

Vergi MüfettiĢi 5.444 3.121 2.323 

Vergi MüfettiĢ Yardımcısı 7.905 5.796 2.109 

TOPLAM 14.247 9.214 5.033 

    Kaynak: Vergi Denetim Kurulu “2014 Faaliyet Raporu” www.vdk.gov.tr, s.10. (20.12.2015). 

 

Tablo 4.9 incelendiğinde, 31.12.2014 tarihi itibariyle Vergi Denetim 

Kurulu‟nda toplam 9.214 denetim elemanının görev yaptığı görülmektedir. 

646 sayılı KHK öncesinde maliye müfettiĢleri, hesap uzmanları, gelirler 

kontrolörleri ve vergi denetmenlerinden oluĢan vergi denetim kadrolarında toplam 

3.628 denetim elemanı görev yapmakta iken, Vergi Denetim Kurulu‟nda 9.214 vergi 

müfettiĢinin görev yaptığı ve bu sayının her geçen yıl arttığı görülmektedir. Bu sonuç 

646 sayılı KHK ile birlikte vergi denetim kadrolarının güçlendiğini göstermektedir.  

 

 

                                                 

388 Vergi Denetim Kurulu “2014 Faaliyet Raporu” www.vdk.gov.tr, s.39. (20.12.2015). 
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Tablo 4.10: Vergi MüfettiĢlerince Yıllar Ġtibarıyla Yapılan Vergi Ġnceleme Sonuçları 

Yıllar
 

Ġncelenen 

Mükellef Sayısı
 

Tarhı Önerilen 

Vergi Tutarı (TL)
 

Kesilmesi Önerilen 

Ceza (TL)
 

2011
 

16.267
 

3.926.153.961,00
 

6.540.331.412,00
 

2012
 

46.845
 

4.535.523.091,00
 

8.776.095.415,00
 

2013 71.352 8.561.313.250,00 19.086.884.477,00 

2014 55.284 7.939.389.423 16.582.633.968 

   Kaynak: Vergi Denetim Kurulu “2014 Faaliyet Raporu”, www.vdk.gov.tr, s.38. (20.12.2015). 

 

Tablo 4.10‟de ise 646 sayılı KHK sonrasında tüm denetim birimlerinin 

birleĢtirilerek vergi müfettiĢliğinin ihdas edilmesi üzerine, vergi müfettiĢleri 

tarafından yapılan vergi inceleme sonuçları görülmektedir. Vergi müfettiĢleri 

tarafından incelenen mükellef sayısı ve bulunan matrah farkı göz önüne alındığında 

2011 yılına iliĢkin olarak, vergi müfettiĢliği kurumunun henüz tam olarak 

faaliyetlerini yürütemediği sonucuna varabiliriz. 

646 sayılı KHK öncesinde maliye müfettiĢleri, hesap uzmanları, gelirler 

kontrolörleri ve vergi denetmenlerinden oluĢan vergi denetim kadroları ile en son 

2009 yılında incelenen mükellef sayısı 47.787 iken vergi müfettiĢlerince 2014 yılında 

incelenen mükellef sayısı 55.284‟e çıkmıĢtır. Bu sonuçta, Vergi Denetim Kurulu‟nca 

incelenen mükellef sayısında artıĢ olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, gelecek 

adına vergi müfettiĢliği kurumunun vergi denetim alanında eski sisteme nazaran daha 

baĢarılı olacağı hususundaki tahminleri güçlendirmektedir. 
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Tablo 4.11: 2014 Yılında Vergi MüfettiĢlerince Yapılan Vergi Türleri Ġtibarıyla 

Ġnceleme Sonuçları  

Vergi Türü
 

Bulunan Matrah 

Farkı (TL)
 

Tarhı Önerilen 

Vergi Tutarı (TL)
 

Kesilmesi 

Önerilen Ceza (TL) 

Gelir Vergisi
 

537.119.617
 

176.769.832
 

256.711.090
 

Kurumlar Vergisi
 

3.675.766.919
 

633.908.319
 

1.092.567.113
 

KDV
 

7.050.405.486
 

3.429.807.653
 

7.674.086.062
 

Geçici Vergi
 

4.313.861.951
 

266.109.047
 

503.563.221
 

ÖTV
 

508.331.314
 

2.362.032.751
 

5.465.777.374
 

Kurum Stopaj
 

836.009.138
 

110.465.356
 

116.970.311
 

Damga Vergisi
 

14.811.966.155
 

55.094.331
 

57.329.884
 

BSMV
 

1.595.078.722
 

31.180.109
 

42.970.632
 

Gelir Stopaj
 

1.390.848.581
 

221.486.369
 

318.975.248
 

Harçlar
 

262.740.047
 

5.415.402
 

3.164.210
 

Veraset Ġntikal V.
 

390.918.692
 

2.025.942
 

1.256.217
 

Özel ĠletiĢim V.
 

2.527.376
 

11.200.168
 

11.849.525
 

Diğer
 

1.912.756.947
 

157.758.600
 

45.188.863
 

TOPLAM
 

39.378.004.491
 

7.939.389.423
 

16.582.633.968
 

Kaynak: Vergi Denetim Kurulu “2014 Faaliyet Raporu” www.vdk.gov.tr s.39. (20.12.2015). 

 

Tablo 4.11 incelendiğinde vergi müfettiĢleri tarafından 2014 yılında yapılan 

vergi incelemelerinde en fazla matrah farkının 14.811.966.155 TL ile damga vergisi 

alanında olduğu görülmektedir. 646 sayılı KHK öncesinde maliye müfettiĢleri, hesap 

uzmanları, gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenlerinden oluĢan vergi denetim 

kadroları ile yapılan vergi incelemesinde, bulunan matrah farkı 2009 yılı  için, 

211.092.889.340 TL iken 2014 yılında vergi müfettiĢlerince bulunan matrah farkının 

39.378.004.491 TL olduğu görülmekte olup, vergi incelemelerinde bulunan matrah 

farklarında düĢüĢ olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

http://www.vdk.gov.tr/
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SONUÇ 

 

Modern devlet yönetimlerinde, ülkelerin en önemli gelir kaynağı vergi gelirleridir. 

Vergi gelirlerinin azalması, iktidarları borçlanmaya yöneltecektir ki, buda sonuçta faiz 

ödenmesi sonucunu doğuran maliyetli bir uygulamadır. Oysa, vergi karĢılıksız bir gelirdir. 

Vergi, karĢılıksız bir gelir olmakla birlikte, ülkedeki vergi oranlarının makul bir 

seviyede olması gerekir. Eğer vergi oranları çok yüksek belirlenir ise, mükellefler 

dolayısıyla vatandaĢlar bu vergi yükünü taĢımamak için vergi kaçırma yolunu seçecektir. 

Vergi kaçırmanın yaygın olduğu bir ülkede, vergi ödeyen insanlarda vergi ödemek 

istemezler. Örneğin, yan yana bulunan iki iĢletmeden birisinin vergilerini düzenli ödediğini, 

diğerinin ise ödemediğini varsayarsak, vergilerini ödeyen iĢletme diğerine göre daha fazla 

maliyetlere katlanmak durumunda kalacaktır. Bu durumda, vergisini ödeyen Ģirkette, vergi 

kaçırmanın yolunu arayacaktır. 

Vergi, hemen hemen herkesi ilgilendiren bir konudur. Günümüzde gerek 

dolaylı gerekse dolaysız vergilerle bir Ģekilde karĢılaĢmaktayız. Aldığımız 

ücretlerden kaynakta kesilen gelir vergisi ödemekte iken satın aldığımız bir araç 

nedeniyle özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi ile karĢı karĢıyayız. Ayrıca 

yapmıĢ olduğumuz bir alıĢ veriĢte fiyata dahil olarak ödenen vergiler , sorumlu olan 

satıcılar tarafından vergi dairelerine beyan edilmektedir. 

Vergi gelirleri, karĢılıksız olmaları, doğrudan hazineye gelir kaydedilmeleri ve 

maliyetlerinin çok düĢük olmaları nedeniyle diğer kamu gelirlerine göre pek çok 

avantajlara sahiptir. 

Türkiye‟de vergi gelirleri, ekonomi içinde her zaman çok önemli bir yere 

sahip olmuĢtur. Özellikle borçlanma faizlerinin yüksek olduğu dönemlerde vergi 

gelirlerinin önemi daha çok ortaya çıkmıĢtır. 
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1982 Anayasası‟nda vergi ödevi “siyasi hak ve ödevler” kısmında 

düzenlenmiĢ olup, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla 

düzenlenmesi esası benimsenmiĢtir. Bu da, vergiye iliĢkin olarak asli düzenlemenin 

siyasi iradeye yani seçimle gelen milletvekillerine bırakıldığını göstermektedir.  

Ġdari bir iĢlem olan vergilendirme iĢleminde, vergi alacağı vergi kanunlarının 

vergiyi bağladıkları olayın vukuu ile doğmakta, vergi dairesi tarafından yapılan 

hesaplama ile verginin tarhı gerçekleĢmekte, bu iĢlemin hüküm ifade edebilmesi için , 

verginin yükümlüsüne bildirilerek tebliğ edilmekte, ödenebilecek aĢamaya gelmekle 

idari anlamda kesinleĢmekte ve tahsil aĢamasıyla da mükellefi tarafından ödenerek 

hazineye gelir olarak girmektedir. 

Ülkemizde vergi idaresi Maliye Bakanlığı bünyesinde örgütlenmiĢtir. Maliye 

Bakanlığı‟na bağlı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı vergi konusunda en etkili merkezi idari 

birimdir. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, illerdeki vergi dairesi baĢkanlıkları ve vergi dairesi 

müdürlükleri ile vergilendirmeye iliĢkin iĢlemleri tesis etmektedir.  

Bir ülkedeki kamu gücü tarafından verginin sağlıklı bir Ģekilde tahsil 

edilebilmesi için öncelikle vergi bilincinin yerleĢmiĢ olması gerekmektedir. Verginin 

tam, zamanında ve en kısa sürede tahsil edilebilmesi ise vergi denetiminin etkinliğine 

bağlıdır. Etkin bir vergi denetimi olan ülkelerde, vergi oranları daha düĢük, vergi 

tabana yaygın ve dolaylı vergilerin yükü azdır. 

Ülkemizde çok sık baĢvurulan vergi barıĢı diğer bir ifade ile vergi affı 

uygulamaları ise vergi denetiminin etkinliğini azaltan bir unsur olmasının yanı sıra 

zamanında vergisini ödeyen mükellefler için caydırıcı nitelikte bulunmaktadır. 

Vergi denetimi yoklama, bilgi toplama, arama-el koyma, takdir 

komisyonlarınca matrah takdiri ve vergi incelemesi gibi bir kısım araçlarla 

yapılmaktadır. KuĢkusuz bu araçların en etkilisi vergi incelemesine yetkili olan 

denetim elemanları tarafından yapılan vergi incelemeleridir. 
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Bu çalıĢmada ayrıntılı olarak incelemeye çalıĢtığımız gibi Türkiye‟de vergi 

denetimi alanında görev yapan birçok birim bulunmaktaydı. Bu birimlerin büyük 

kısmı Maliye Bakanlığı çatısı altında örgütlenmiĢ maliye müfettiĢleri ve hesap 

uzmanları tarafından, bir kısmı ise Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına bağlı kontroller ve 

denetmenler tarafından yapılmaktaydı. 

Denetim alanındaki bu çok baĢlılık denetimin etkin olarak yapılabilmesi 

konusunda eksikliklere neden olabilmekte ve denetim alanındaki farklı uygulamalar 

mükellefler arasında vergi idaresine karĢı duyulan güveni de etkileyebilecek ölçülere 

ulaĢabilmekteydi. 

10.07.2011 tarihli Resmi Gazete‟de yayınlanan 646 sayılı Vergi Denetim 

Kurulu BaĢkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile vergi 

denetimi alanındaki çok baĢlılığa son verilerek vergi denetim birimleri tek çatı altında 

toplanmıĢtır. 

2011 yılında Türkiye„de vergi denetimi alanında çok köklü bir değiĢiklik 

yapılarak kökleri 1879‟a dayanan maliye müfettiĢliği, hesap uzmanlığı, gelirler 

kontrolörlüğü ve vergi denetmenliği birimleri kaldırılarak tek bir denetim birimi olan 

ve vergi müfettiĢlerinden oluĢan Vergi Denetim Kurulu kurulmuĢtur.  Bu değiĢiklik, 

bir kısım çevreler tarafından vergi denetimi alanında uzun süredir yapılması gereken 

ve nihayet gerçekleĢtirilebilen bir reform olarak görülmüĢtür.  

Yeni düzenlemeyi faydalı bulan görüĢlerin en önemli gerekçelerinden birisi, 

vergi denetiminde çok baĢlılığın ortadan kalkacağı düĢüncesidir. Bu  görüĢe göre, 

iĢlevi aynı olan dört denetim birimi kaldırılarak tek bir denetim birimi olmuĢ, denetim 

birimleri arasında koordinasyonsuzluk sorunu ortadan kalkmıĢtır. 

DeğiĢikliğin lehinde olan görüĢlerin bir gerekçesi de, vergi denetimindeki kast 

yapısının kalkacağı, denetime yetkili kurulların, sadece kendi birimlerini önemseyen, 

kendi dıĢındaki birimleri yeterli görmeyen anlayıĢın sona ereceği düĢüncesidir. 
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646 sayılı KHK ile yapılan değiĢikliği savunan yazarların diğer bir savı da, 

denetim biriminin doğrudan Maliye Bakanlığı‟na bağlanarak farklı idareler altında 

örgütlenmiĢ denetim birimleri arasında oluĢan sorunlardan uzaklaĢılacağıdır. 

646 sayılı KHK ile yapılan yeni düzenleme, bir kısım çevreler tarafından 

olumsuz karĢılanmıĢtır. 646 sayılı KHK ile yapılan değiĢikliği olumsuz bulan 

görüĢlerin baĢlıca gerekçesi, farklı nitelikte, kalitede ve sayıda olan dört denetim 

birimin bir araya getirilmesi ile birlikte oluĢan yeni yapıda uyum sorunu olacağıdır.  

Diğer yandan aleyhe olan bir baĢka gerekçe ise, yeni düzenleme ile birlikte 

denetim biriminin, doğrudan bakana bağlı olması ile uygulama birimi olan Gelir 

Ġdaresi BaĢkanlığı arasında kopukluk olacağı tezidir. 

DeğiĢikliğin karĢısında olan görüĢlerin diğer bir gerekçesi de, böylesine 

önemli bir konunun kanun ile değil de KHK ile düzenlenmiĢ olmasıdır. Çünkü, KHK, 

her Ģeyden önce ivedilik gerektiren konularda yapılmaktadır. Gerçi, Anayasa 

Mahkemesi bu 646 sayılı KHK‟nın Anayasa‟ya aykırı olmadığına karar vermiĢtir. 

Diğer yandan, maliye müfettiĢliğinin kaldırılması nedeniyle artık Maliye 

Bakanlığı‟nın teftiĢ edilemeyeceği düĢüncesiyle de değiĢikliğe karĢı çıkılmıĢtır. 

Görevi vergi ile ilgili olan vergi müfettiĢlerinin, vergi, kamu malları, bütçe 

uygulamaları vb. birçok görevi olan Maliye Bakanlığı‟nı teftiĢ edemeyeceği 

savunulmuĢtur. 

DeğiĢikliğe karĢı olan görüĢlerin bir baĢka gerekçesi de, yeni kurulan Vergi 

Denetim Kurulu‟nun kaldırılan kurulların görevlerini yapamayacağına dairdir. Bu 

görüĢe göre, maliye müfettiĢlerinin sadece vergi alanında iĢlev görmediği, teftiĢ, 

soruĢturma gibi nitelik olarak farklı görevleri yerine getirdiği, yeni kurulun ise böyle 

bir yetkisinin olmadığı Ģeklindedir. 

Yapılan değiĢikliği kısaca değerlendirecek olursak, her Ģeyden önce vergi 

denetiminde dört birim olması gerçekten çok baĢlı bir vergi denetim yapısı görüntüsü 

vermekteydi. Bu denetim birimlerinin birleĢtirilmesi yerinde bir düzenlemedir. 
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Ancak, denetim birimleri birleĢtirilirken nitelik farkının göz ardı edilmemesi 

gerekirdir. Gerek sayıca fazla olan, gerek ise yapmıĢ olduğu vergi incelemeleri yerel 

nitelikte olan vergi denetmenleri, taĢra denetim elemanlığı, diğer denetim elemanları 

ise merkezi denetim elemanlığı çatıları altında birleĢtirilmesi, kanaatimizce daha 

objektif olacak idi. 

Vergi Denetim Kurulunun Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, bünyesinden ayrı olarak 

Maliye Bakanlığı‟na bağlı olarak yapılandırılması ise bizce eksik bir düzenlemedir. 

Zira, denetim biriminin siyasi otoritelerin kontrol alanından çıkartılması, bu birimin 

daha objektif çalıĢmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, Vergi Denetim Kurulunun, 

bağımsız üst kurul Ģeklinde özerk bir yapıda olması gerektiği düĢüncesindeyiz.  

Yapılan düzenleme ile Vergi Denetim Kurulu, eski uygulamaya göre daha 

bağımsız bir yapıya kavuĢmuĢtur. Ayrıca, vergi müfettiĢlerinin sayısal anlamda artıĢ 

olmuĢtur. Vergi müfettiĢleri, özlük hakları bakımından da daha iyi imkânlara 

kavuĢmuĢtur. Bunlar gayet olumlu geliĢmelerdir. 

ÇalıĢmanın dördüncü bölümünde ülkemizdeki vergi denetimi konusunda bazı 

veriler paylaĢılmıĢtır. Söz konusu veriler incelendiğinde, 646 sayılı KHK öncesinde 

maliye müfettiĢleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenlerinden 

oluĢan vergi denetim kadrolarında toplam 3.628 denetim elemanı görev yapmakta 

iken, 31.12.2014 tarihi itibariyle Vergi Denetim Kurulu‟nda 9.214 vergi müfettiĢinin 

görev yaptığı ve bu sayının giderek arttığı görülmektedir. 

 2009 yılında incelenen mükellef sayısı 47.787 iken vergi müfettiĢlerince 2014 

yılında incelenen mükellef sayısı 55.284‟e çıkmıĢtır. Yani inceleme sayısı büyük 

ölçüde artmıĢtır. Vergi incelemelerinin artması, mükelleflerin vergiye karĢı olan 

hassasiyetini artıracaktır. 

 Bu sonuçlar dikkate alındığında VDK‟nın artık daha güçlü bir yapıya 

kavuĢmuĢ olduğu, incelenen mükelleflerin sayısının arttığı dolayısıyla vergi 

incelemesinin kapsamının geniĢlediği görülmekte olup, 646 sayılı KHK ile birlikte 

Türkiye‟de vergi denetiminin daha etkili olmaya baĢladığı görülmektedir.   
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646 sayılı KHK ile yapılan bu değiĢim ile uzun yıllar sürdürülen pek çok 

uygulamaya son verilmiĢtir. Maliye müfettiĢliği, hesap uzmanlığı, gelirler 

kontrolörlüğü ve vergi denetmenliğinden oluĢan denetim birimleri açısından bir 

devrin kapandığı açık olmakla birlikte bu değiĢimin mevzuat boyutunda ne tür etkiler 

göstereceği, kayıt dıĢı ekonomi ile mücadelede nasıl sonuçlar alınacağı, yeni kurulda 

etkinlik artırılarak vergi denetimindeki kalite ve verimlilik konusunda ne gibi 

geliĢmeler kaydedeceğini zaman gösterecektir. 
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