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GİRİŞ 

 

Vergi günümüz ekonomisinde devletin faaliyetleri olan eğitim, sağlık, 

adalet, iç ve dış güvenlik, alt yapı harcamalarını karşılamak amacıyla ülkede 

gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin üzerinden kamu otoritesi kullanılarak 

karşılıksız olarak alınır.  

 

Devlet kamu otoritesini kullanırken ekonomik faaliyetleri etkilemeden, 

adalet, eşitlik ve yasallık ilkeleri çerçevesinde, toplumsal uzlaşmayı 

sağlayacak şekilde vergiyi toplamak zorundadır..Genel bütçe gelirleri 

arasında büyük bir paya sahip olan vergi gelirleri her ülkenin söz konusu 

faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanabileceği en önemli gelir 

kaynaklarından biridir. Vergi gelirleri toplanırken verginin genel ilkeleri olan 

adalet, eşitlik ilkesini ve toplumsal uzlaşmayı yaptığı denetimler sayesinde 

sağlanmaktadır.  

 

Vergi denetiminin bu kavramsal çerçeve kapsamında vergi gelirlerinin 

gerek süreklilik kazanmaları, gerek vergide adalet ilkesini yerleştirmek, 

gerekse ülke vatandaşlarına vergi bilincini yerleştirmek bakımından 

uygulanma zorunluluğu vardır. Vergi gelirlerinin ülke ekonomisine olan 

katkısını artırmanın tek yolu gelirlerde artış sağlamaktır. Vergi gelirlerini 

artırmanın yolları ise kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ve kayıt 

altında olan vergi mükelleflerinin gelirlerini tam olarak vergilendirmekle 

sağlanabilir. 

 

Ülkemizde vergi mükellefleri gelirlerini büyük bir çoğunlukla beyan 

usulünde bildirmektedirler. Gelişmiş ekonomilerin bir çoğunda geçerli olan 

beyan usulü ülkemizde tam olarak uygulanamamaktadır. Beyan usulünün 

etkin bir şekilde çalışmamasının en önemli nedenlerinden birini vergi 
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denetiminin etkin ve verimli bir şekilde uygulanamaması neden olarak 

gösterebilir. 

Söz konusu nedenlerden ötürü vergi gelirleri ile vergi denetimi arasında 

yakın bir bağıntı bulunmakla birlikte nedensellik ilişkisi tam olarak açıklığa 

kavuşturulmamıştır. Bu araştırmanın amacı da, vergi gelirleri ile vergi 

denetimi arasındaki nedensellik ilişkisini kurmak ve nedenselliği açıklamaktır. 

Bu bağlamda vergi gelirleri ve vergi denetimi çeşitli yönleriyle ele alınarak 

incelenmiştir.  

 

Bu kapsamda ilk olarak birinci bölümde verginin tanımsal olarak 

anlamını, vergi sistemini, verginin çeşitli şekillerde sınıflandırılmasını, genel 

olarak bir verginin ortaya çıkmasından ödenmesi gereken safhaya kadar olan 

vergilendirme sürecinin aşamalarını, vergi ödevi kavramını, vergi mükellefi 

kavramını ve verginin sorumlusu ve sorumluluğun mevzuatımızda yer alan 

hükümlerini belli bir sıra dahilinde açıklanmıştır. 

 

İkinci bölümü oluşturan unsurlar ise ülke gelirlerini oluşturan gelirlerin 

kaynaklarını anlamamızı sağlayacaktır. Vergi kanunlarının karmaşası bir 

anlamda basitleştirilerek ilk olarak gelir üzerinden alınan vergileri GVK’nun 

kapsamında ele almadan gelirin tanımı, gelirin özellikleri, gelir vergisinde 

mükellefiyet çeşitleri ülke vatandaşları ve yabancı vatandaşlar bakımından 

açıklığa kavuşturuldu.  

 

Bir vergi çeşidi olan gelir vergisinin unsurları gelir vergisi kanununun 

bakış açısından ele alınarak gelir vergisinin unsurlarını oluşturan ticari 

kazançlar, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, ücretler, gayrimenkul 

sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar gelir vergisi 

kanununda yer alan sıralama göz önüne alınarak açıklığa kavuşturulmaya 

çalışıldı.  
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Gelirin Unsurları açıklanırken belli bir sistem dahilinde ve gerekli 

konular göz önüne ele alınarak incelenmiştir. Gelir vergisinin ikinci ana 

unsuru olan tüzel kişilerin vergilendirilmesini sağlayan kurumlar vergisinin 

tanımı, mükellefleri tanımlanmış ve genel olarak kurum kazancı anlatılmıştır.  

 

İkinci bölümde diğer bir vergi çeşidi olan harcamalar üzerinden alınan 

vergiler ki bunlardan en önemlisi olan katma değer vergisini ayrıca banka ve 

sigorta muameleleri damga vergisi üzerinde durulmuştur. 

 

Üçüncü bölümde vergi denetimini kavramsal bir çerçeve dahilinde 

özellikleri, uygulama bakımından teknikleri, vergi denetiminin çeşitleri ele 

alınarak denetim kavramı tam anlamıyla anlatıldı. Vergi denetiminin 

uygulamada ve vergi gelirlerini artırmada en önemli kozu olan vergi 

incelemelerinin uygulama çeşitlerini mevzuatta yer alan tekniklerini ve 

yasada yer alan ilgili hükümler açısından ele alınmıştır. 

 

Vergi denetiminin vergi gelirlerini artırmada sorunları bir başka anlamda 

vergi denetiminin etkinliği sorunu ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 

 

Beşinci bölümde ise vergi gelirleri ile vergi denetimi arasında 

nedenselliği ortaya koyacak ilişki ekonometrik model kurularak açıklanmıştır. 

Bu sayede ülkemiz için büyük öneme sahip olan vergi gelirlerini etkileyen en 

önemli nedenlerden birinin vergi denetimi olduğu ortaya çıkarılmıştır.  

 

Sonuç olarak vergi gelirleri ile vergi denetimi arasındaki nedensellik 

ilişkisinin önemi, vergi gelirlerini artırmak amacıyla vergi denetiminde 

yapılması gerekenler, çözüm önerileri ve genel olarak ulaşılan sonuçlar 

özetlenmiştir. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GENEL OLARAK VERGİNİN TANIMI ve TÜRK VERGİ 

 SİSTEMİNİ OLUŞTURAN BAŞLICA VERGİLER 

 

1.VERGİNİN TANIMI VE NİTELİĞİ 
 

Vergi; Türkçe bir terim olup, kökeni itibariyle anlamı; hediye edilen, 

karşılıksız verilen bir değeri belirtmektedir.1   

 

Geçmişten, günümüze verginin birçok tanımı yapılmıştır. Gerek 

ekonomik koşulların değişmesine, gerekse devletin fonksiyonlarındaki 

değişmelere  paralel olarak verginin kavramsal çerçevesi günün koşullarına 

uygun olarak gelişmeler göstermiştir. Mali sistemlerin yapısındaki ve 

politikalarındaki farklılaşma sonucunda ülkeler farklı vergi sistemleri 

uygulamaya başlamıştır. Verginin klasik tanımı ile bugünkü tanımı arasında 

mali ve ekonomik gelişmelere paralel olarak farklılıklar meydana gelmiştir. 

 

Verginin klasik tanımı Fransız maliyeci Gaston Jeze’ye göre “Devletin 

egemenlik gücüne dayanarak, kamu giderlerini karşılamak amacıyla yaptığı 

zor alımdır.” Feodal devlet düzeninden kalma bu tanım, klasik devlet 

anlayışının vatandaşa bakış açısının en somut örneğidir.2 

 

                                                 
1, Nihat SAYAR, Kamu Maliyesi - Kamu Gider ve Gelirleri Prensipleri, İstanbul ,1975.S.136 
2 İsmail TÜRK. Kamu maliyesi Turhan Kitapevi.2.Baskı 1996.s.97 
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Verginin bir başka tanımı, “Vergiler; devletin veya devletten 

vergilendirme yetkisini almış diğer kamu tüzel kişilerinin fert ve kurumlardan, 

hukuki cebir altında, kanunda belirtilen kurallara göre ve karşılıksız olarak 

aldıkları ekonomik değerlerdir”3. 

 

Sayar, ise vergiyi şöyle tanımlamaktadır. “Vergi, kamusal hizmetlerin 

gerektirdiği giderler ile kamu borçları dolayısıyla ortaya çıkan yükleri 

karşılamak amacıyla , devletin egemenlik gücüne dayanarak, karşılıksız 

olarak, gerçek ve tüzel kişilerden cebri olarak aldığı parasal değerlerdir.” 

 

Çağdaş anlamda vergi tanımını ise devletin eğitim, sağlık, adalet, iç ve 

dış güvenlik, alt yapı harcamalarını karşılamak amacıyla ülkede 

gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlere göre ve bu faaliyetleri etkilemeden 

adalet, eşitlik ve yasallık ilkeleri çerçevesinde, toplumsal uzlaşmayı 

sağlayacak şekilde almış olduğu parasal değerler olarak tanımlayabiliriz. 

Ekonomik, mali, siyasi ve sosyal nedenlerle vergilemeye başvurulmaktadır. 

Uygulama şekli, yönetimi ve yasal olarak yapılmış olan düzenlemeler, 

toplumun vergi karşısındaki ilgi ve tepkisini belirleyen en önemli faktörlerdir.  

 

Bu anlamda vergi ülke ekonomilerinin en önemli gelirlerinden birisidir. 

Vergi devletin temel fonksiyonlarını gerçekleştirmek amacıyla alınmaktadır. 

Vergi sayesinde devlet, giderlerini karşılamakta ve ekonomik sistemi 

yatırımları ve harcamaları sayesinde düzenlemeye çalışmaktadır. Devlet 

vergi sayesinde vergi adaleti olarak tanımlanan gelir düzeyine göre vergi 

almayı amaçlamaktadır. 

 

                                                 
3 Mualla ,ÖNCEL. Ahmet KUMRULU ve Nami ÇAĞAN.; Vergi Hukuku, Turhan Kitapevi Yayınları 
10.Baskı, Ankara, Eylül 2002.s.145 
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1.1.VERGİ SİSTEMİ 

 

Belli bir ülkede belli bir dönemde uygulanan vergilerin bütünü “vergi 

sistemi” olarak adlandırılır.4 Vergi sistemi, biri dar diğeri de geniş anlamda 

olmak üzere iki şekilde tanımlanabilir. Dar anlamda vergi sistemi, bir ülkede, 

belli bir zamanda mevcut olan bütün vergilerden oluşan bir bütünü ifade eder. 

Tanımdaki “bütün vergiler” tabiri, kamu gelirlerinin çeşitleri bakımından vergi, 

resim, harç, şerefiye, fon ve benzeri yükümlülükleri kapsar. Kurumsal açıdan 

ise, merkezi hükümetin aldığı vergilerin yanında eyaletlerin ve mahalli 

idarelerin topladığı vergi, resim, harç, şerefiye, fon ve benzeri yükümlülükler 

de vergi sistemine dahildir. Vergi mevzuatını kapsayan bu tanıma vergi tarh 

ve tahsil usulünü gösteren mevzuat da dahildir. 

 

Geniş anlamda vergi sistemi, bir ülkede, belirli bir zamanda uygulanan 

vergi kanunlarının tümü ile vergiyle ilgili örgütlenmelerin ve personelin 

oluşturduğu organik yapıya denir. Bu tanıma göre vergi sisteminin unsurları 

vergi mevzuatı, teşkilat ve beşeri unsur yani personeldir.5 

 

Bir vergi sistemi tek bir vergi çeşidi üzerine kurulduğu takdirde “tek 

vergili sistem”, birden çok vergi uygulanmakta ise “çok vergili sistem” adı 

verilmektedir. Çok vergili bir sistemde vergilerin belli ölçütlere göre 

bölümlenmesine “vergi sistematiği” adı verilmektedir. Bu sayede vergi 

sisteminde uygulanan vergilerin belli ölçütlere göre bölümlenmesi 

sağlanmaktadır.6 

 

                                                 
4ÖNCEL, Mualla, Ahmet KUMRULU ve Nami  ÇAĞAN.; “Vergi Hukuku”, Turhan Kitapevi Yayınları, 
10.Baskı, Ankara, Eylül 2002. s.225 
5Selahattin Tuncer, “Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi” oturumuna ilişkin yorum, Çeşitli Açılardan 
Vergileme ve Sorunları, VI. Türkiye Maliye Eğitimi Sempozyumu, Antalya:21-23 Mayıs 1990, Hacettepe 
Ünv. İk. İd. Bil. Fak. Maliye Böl., s.233. 
6 ÖNCEL, Mualla, Ahmet KUMRULU ve Nami  ÇAĞAN.;“Vergi Hukuku”, Turhan Kitabevi Yayınları, 
10.Baskı, Ankara, Eylül 2002, s.226 
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Türk Vergi Sistemi (TVS) irdelendiğinde vergi gelirlerini oluşturan 

unsurların farklı kaynaklardan ve konulardan meydana geldiği görülmektedir. 

Ülkemizde çok vergili sistem kullanılmaktadır. Her vergi unsuru ayrı ayrı 

belirlenmiş ve vergiyi doğuran olay ve vergi konuları ayrı belirtilerek 

açıklanmıştır.  

 

 1.2.VERGİNİN SINIFLANDIRILMASI 
 

Ülkemizde vergi gelirleri vergi kanunları açısından  gelir üzerinden 

vergiler, servet üzerinden alınan vergiler ve harcamalar üzerinden alınan 

vergiler şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, birçok 

değişik sınıflandırmalar da yapılmıştır. Ayrıca vergiler, değer (Nispi) ve miktar 

(Maktu) esasına göre alınan olarak adlandırılmaktadır.  

 

Miktar üzerinden alınan vergiler; ağırlık, uzunluk, adet, yüzölçümü, 

hacim, alkol derecesi, sayı ve benzeri maddi ölçüler üzerinden alınan 

vergilerdir. Değer üzerinden alınan vergiler; fiyatın yüzdesel bir oranı olarak  

alınan vergilerdir.  

 

Türk Vergi Sistemimizde yapılan sınıflandırmaya göre vergiler aşağıda 

açıklanmıştır. Çalışmamıza yardımcı olması açısından dolaylı ve dolaysız 

vergi ayrımı da açıklanmıştır.  

 

1.2.1.Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

 

Gelir üzerinden alınan vergiler; gerçek kişilerden alınan gelir vergisi ve 

tüzel kişilerden alınan kurumlar vergisi olmak üzere genel olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Gelir iktisadi bir kavramdır. Bu  gelir iktisatta çeşitli yönleriyle 

incelenmiştir; nominal gelir – reel gelir- net gelir- brüt gelir v.b. Gelir,vergi 
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hukukunda ayrıca tanımlanmıştır. Çünkü, iktisat biliminde yapılmış gelir 

tanımlarının, bazı güçlükler sebebiyle vergi uygulamalarında aynen kabulüne  

imkan yoktur. Bu sebeple gelir kavramı mali açıdan ayrıca inceleme konusu 

yapılmış ve bu hususta başlıca iki kuram; kaynak kuramı ve safi artış kuramı 

olarak sınıflandırılmıştır.7 

 

Herman, Gustav Cohn, Adolph Wagner, Neumann, Philippovich, 

Schaffle gibi klasik kaynak kuramcıları; “eğer gelir, sürekli gelir yaratan bir 

kaynaktan elde ediliyor ise vergi bakımından ödeme gücünün 

belirlenmesinde dikkate alınmalı ve gerekiyorsa vergilendirilmelidir.”8 

görüşündedirler. Bu ifadeden, gelirin süreklilik arzeden bir kaynak olması 

gerektiği anlaşılmaktadır. Bu kuram gelirin sadece devamlılık unsurunu 

ortaya koymaktadır.  

 

Bu kurama göre gelir, beşeri veya maddi bir kaynaktan elde edilmeli, 

arızi olmamalı, belli bir dönemde tekrarlanabilmelidir. Gelirin kaynağı sürekli 

olmalıdır. Kaynağın gelir getirici niteliğinde zaman zaman olabilecek 

kesintiler, bu sürekliliğe zarar vermez. Buna göre; zirai, ticari, sınai veya 

hizmetle ilgili bir faaliyet neticesi elde edilen gelir vergilendirilecektir.  

 

Kaynak kuramına göre; ikramiye, piyango, arada bir gelir getirici 

işlemlere ve/veya faaliyetlere girişimler sonucu elde edilen nakit akımlar, 

vergi bakımından gelir değildir. Başka bir deyişle; arızi faaliyetler sonucu 

edinilen nakit akımlar, otomatik olarak vergiden istisna edilmektedir. Bu 

görüşe göre; belirli bir dönemde sürekli olarak önemli miktarda kazanç 

                                                 
7Nadaroğlu, Halil. Kamu Maliyesi Kuramsi. 10.Baskı. İstanbul: Beta Basım 
YayımDağıtımA.Ş.,1998.s.337 
8AKDOĞAN , Abdurrahman , a.g.e ,s.193 
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sağlayan bir kimse vergilendirilmekte, ancak; aynı geliri, aynı dönemde arızi 

olarak sağlayan bir başka kimse vergilendirme kapsamına alınmamaktadır.9 

 

George Schanz ve Prof. Hang tarafından; vergiye tabii gelirin 

belirlenmesi açısından ileri sürülen diğer bir görüş de safi artış kuramıdır. Bu 

görüşte mükellefin belirli bir dönem içinde servetindeki artışın dikkate 

alınması suretiyle vergileme yapılması öngörülmektedir10. 

 

Günümüzde gelir üzerinden alınan vergiler, yapısal olarak  gerçek 

kişilerden alınan gelir vergisi ve tüzel kişilerden alınan kurumlar vergisi 

şeklinde iki alt bölümden oluşmaktadır. 

 

1.2.2.Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler  
 

Harcamalar üzerinden alınan vergiler; katma değer vergisi, banka ve 

sigorta muameleleri vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, özel iletişim 

vergisi olmak üzere sınıflandırılmıştır.  

 

Gider üzerinden alınan vergiler, kural olarak dolaylı vergi 

niteliğindedirler. Mal ve hizmetlerin fiyatları içerisinde gizlenmiş olduğundan 

mükellef psikolojisine daha uygundurlar.  

 

Dolaysız vergilere kıyasla yönetimi daha kolay olan bu vergiler, önemli 

hasılat sağladıklarından ve çok çeşitli sayıda mal ve hizmet üzerine 

yayıldığından büyük ölçüde başvurulan bir vergi grubu niteliğindedirler. En 

önemli sakıncaları da, gelire göre tersine artan oranlı bir etki yapmalarıdır.  

 

                                                 
9 GÜZEL, Ahmet, “4783 Sayılı Yasa Çerçevesinde Gelir  Vergisi Kanunu’nda Gelir Tanımının Kuram ve 
Uygulama Açısından İrdelenmesi”, Vergi Raporu, Sayı 65, 2003, s.49-55 
10AKDOĞAN , Abdurrahman , a.g.e, s.194 
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Bu vergiler bir kişiden değil, bir işlemden alınmaktadır. Bu nedenle, 

bireylerin fiili satın alma güçlerini dikkate almaz. Bireyin geliri ile vergi olarak 

alınan kısım arasındaki zıtlık, söz konusu vergilerin öneminin gelire kıyasla 

düşmesine yol açar. Paranın marjinal yararı ne olursa olsun, vergi aynı 

kaldığından, özellikle talebi esnek olmayan ihtiyaç maddelerinde verginin 

adaletsizliği daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır.11 

 

Harcamalar üzerinden alınan vergiler; hukuk literatüründe genel 

harcama vergileri ve muamele vergileri şeklinde iki ana başlık altında ele 

alınabilmektedirler. Genel harcama vergileri üç şekilde bölümlenmektedir; 

Yaşam boyu harcamaların vergilendirilmesi, Bir yıl süresince yapılan 

harcamaların vergilendirilmesi, Harcamaların gruplandırılması suretiyle 

vergilendirilmesi. Gelir ve servet üzerinden alınan vergileri tamamlayıcı 

nitelikte görünen ve o şekilde uygulanmaya çalışılan Muamele vergileride üç 

başlık altında bölümlenebilmektedir; Yayılı Muamele Vergileri, Toplu 

Muamele Vergileri, Katma Değer Vergisi şeklinde ayrıma tabi tutulmuştur.  

 

1.2.3.Servetten Alınan Vergiler  
 

Servet üzerinden alınan vergiler; emlak vergisi, veraset ve intikal 

vergisi, motorlu taşıtlar vergisi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Servetin, vergi 

ödeme gücünün önemli bir göstergesi olduğunun kabul edilmesi sonucu, 

servetten ve servetin el değişiminden dolayı vergi uygulaması yoluna 

gidilmektedir.  

 

Servet üzerinden, yıllık olarak alınan servet vergilerinin bütün 

şekillerinde bir taraftan devletin finansal ihtiyaçlarını giderme isteği, diğer 

taraftan yatay ve dikey vergi eşitliğini sağlayıcı yönde etkili olma düşüncesi 

etkili olmaktadır.  
                                                 
11 BROCHIER,H., LLAU, P.,MICHALET,A., “Maliye Ekonomisi” Çev.Adnan ERDAŞ, Ankara 1981,  s. 
289  
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Servet vergileri ile, vergileme kapasitesi bulunan mükelleflerin eşit işlem 

görmeleri amaçlanmaktadır. Servet vergileri; birey tarafından herhangi bir 

sahiplik veya el değişimi dolayısıyla alınan bir grup vergiden oluşmaktadır.  

 

Gelir ve sermaye arasında kesin bir ayrım yapmadaki güçlük ve 

sorunlar, gelir ve sermaye üzerinden alınacak vergiler açısından da aynı 

yönde olmak üzere vardır. Servet veya sermaye üzerinden alınan vergilerin 

tarihi, gelir üzerinden alınan vergilerden daha eskidir. Mirastan vergi alınması 

görüşü yüzyıllarca öncesine uzanmaktadır.12 

 

Servet vergileri, özellikle toplumsal adalet, gelirin yakalanması ve 

harekete geçirilmesi gibi nedenlerle savunulmakla birlikte özellikle ekonomik 

gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkelerde siyasi yapıdan ve teknik olarak 

servetin hesaplanma güçlüğünden kaynaklanan nedenlerle yeterince etkin bir 

şekilde kullanılamamaktadır.  

 

Günümüz uygulamasında servet üzerinden alınan vergiler; Emlak 

Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi, servet transferinden alınan vergiler ise; 

Veraset ve İntikal Vergisi ile Taşıt Alım Vergisi şeklinde sayılabilir. 

  

 1.3-VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ     

  

 1.3.1.Genel Olarak Vergilendirme Süreci 
 

Vergilendirme sürecinin aşamaları kısaca tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil 

olarak sıralanabilir. Süreci, aşamalar halinde, yasa metni dahilinde, 

açıklamak konuyu anlamaya yardımcı olacaktır. 

                                                 
12 KAY, J. A. - KING, M. A., “The British Tax System,” Oxford 1978 S.278; Pechman, Joseph A., 
“Federal Tax Policy”, Washington, O. C., 1967. S.454 
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Vergi Usul Kanununun (VUK) 19. maddesinde (md.) vergi alacağı 

vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi veya hukuki 

durumun ortaya çıkması ile doğacağı belirtilmiş ve vergi alacağının ise 

mükellef bakımından vergi borcunu teşkil edeceği açıklanmıştır. Vergiyi 

doğuran olay vergi kanunlarında vergi çeşitlerine göre ayrı ayrı belirtilmiştir. 

Vergiyi doğuran olayı gerçekleştiren kişi vergi mükellefi olarak 

nitelendirilmektedir. Mükellef olan kişinin vergi borcunun somut olarak tespit 

edilmesi için verginin tarhı gereklidir. 

 

VUK’ da verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen 

matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu 

alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir. Matrahın vergi 

kanunlarında mükellefin beyanı veya idari bir işlemle tespit edileceği 

belirtilmiştir. Vergi idaresinin mükellefin beyanının doğruluğunu inceleme 

yetkisi bu aşamada vergi denetimini ortaya çıkarmaktadır. 

 

Mükellefin beyanı veya idarece beyan edilen matraha vergi oranının 

uygulanması sonucunda vergi borcunun miktarı hesaplanır. Bu işlemle 

verginin tarhı gerçekleşmiş olur. Tarh edilen verginin çeşitli şekillerde 

yükümlüye tebliği sonucunda mükellefin bu vergiyi dava etme hakkı vardır. 

Dava açılmaması veya davanın reddi ile vergi borcu tahakkuk etmiş olur. 

Verginin tahakkuk etmesi ile vergi borcu ödenmesi gereken aşamaya gelir. 

Tahakkuk eden verginin kanuni süresinde ödenmesi ile verginin tahsili 

sağlanmış olur ve vergilendirme süreci sona erer. 

 

2.VERGİ ÖDEVİ         
  

 2.1.VERGİ ÖDEVİNİN TANIMI 
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Vergi hukuku ilişkisi, Vergi ödevi ilişkisi ve vergi borcu ilişkisi olmak 

üzere iki çeşittir. Vergi ödevi ilişkisinin konusu bir şeyi yapmak veya 

yapmamak veya bir şeye katlanmaktan oluşan haklar ve görevlerdir. Vergi 

ödevi ve vergi borcu ilişkileri arasındaki fark, her ikisi de kamusal nitelikte 

olan bu ilişkilerden ilkinin genel, diğerinin  özel nitelikte oluşudur.13 

 

2.2.VERGİ MÜKELLEFİ  
 

 Vergi mükellefiyeti maddi mükellefiyet ve şekli mükellefiyet olmak 

üzere iki bölümden oluşmaktadır. Maddi mükellefiyet mükellefin vergi 

borcunu ödemesini ifade etmektedir. Şekli mükellefiyet ise biçimsel ve usule 

ilişkin ödevleri içermektedir. VUK’dan şekli mükellefiyet ödevlerine örnek 

vermek gerekirse bunları defter tutmak, beyanname vermek, Muhafaza ve 

ibraz mecburiyeti, bildirimde bulunmak ve benzeri ödevleri sayabiliriz.  

 

 2.3.VERGİ SORUMLULUĞU   
 

2.3.1.Vergi Sorumlusu 
 

 VUK’nun 8. maddesinde Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi 

bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir şeklinde ifade 

edilmiştir. Vergi sorumlusu ile vergi mükellefiyeti arasında farklılıklar vardır.  

 

Mevzuatımızda vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, 

alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir şeklinde tanımlanmıştır.  

 

                                                 
13 ÖNCEL, Mualla.KUMRULU,Ahmet.ÇAĞAN,Nami.10 Baskı. ;“Vergi Hukuku”, Turhan Kitapevi, Eylül 
2002. 
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Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, 

mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukavelelerin vergi 

dairelerini bağlamayacağı belirtilmiştir. 

 

1.3.2.Vergi Mevzuatımızda Sorumluluğa İlişkin Hükümler   
 

Mirasçıların Sorumluluğu; VUK’nun 12. maddesinde mirasçıların 

sorumluluğu Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni 

ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi 

borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olacağı belirtilmiştir. VUK’nun 

372 maddesinde Ölüm halinde vergi cezası düşeceği belirtildiğinden 

mirasçıların ölenin vergi cezalarından sorumluluğu yoktur. 
 

Vergi Kesenlerin Sorumluluğu; VUK’nun 11. maddesinde vergi 

kesenlerin sorumluluğu şu şekilde açıklanmıştır; yaptıkları veya yapacakları 

ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip 

ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten 

sorumludurlar. Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl 

mükelleflere rücu etmek hakkını kaldırmaz. 

 

Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve 

vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine 

getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar, 

hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle veya 

sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak 

suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen 

sorumludurlar.  

 

Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu;  VUK’nun 11. maddesinde 

vergi kesenlerin sorumluluğu şu şekilde açıklanmıştır; yaptıkları veya 
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yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak 

kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten 

sorumludurlar. Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl 

mükelleflere rücu etmek hakkını kaldırmaz. 

 

Emlak Vergisinde Sorumluluk; Emlak Vergisi Kanunu 30.maddesinde 

belirtildiği üzere Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağın 

yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Vergisinin ödenmesinden 

devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar.   

 

3.TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE YER ALAN BAŞLICA VERGİLER  
 

3.1.GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 
 

3.1.1.GELİR VERGİSİ 
 

Türkiye'de halen uygulanmakta olan Gelir Vergisi Sistemi'nin esasını, 

1950 yılında Alman Vergi Sistemi'nden alıntı yapılan 5421 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu oluşturmaktadır. 5421 sayılı Kanun, 31.12.1960'ta çıkarılan 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Şu anda, yürürlükte 

bulunan 193 sayılı GVK, yürürlüğe girdiği 1961 yılından bu yana çok sayıda 

değişikliğe uğrayarak bugüne kadar gelmiştir. 

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuz, 46 yıl içerisinde yapılan çok 

sayıda değişiklikle karmaşık bir hal almıştır. Yapılan değişiklikler, kanunun 

bütünselliğini ve temel felsefesinin yitirilmesine sebep olduğu gibi orijinal 

halinin bozulmasına da sebep olmuştur. GVK’da ilk çıktığı günden günümüze  

kadar birçok değişiklik yapılmış olmasının ana nedenleri ülke ekonomisinde 

yaşanan kayıt dışı ekonomiyi tam olarak kayıt altına almak ve vergiyi tabana 

yaymaktır. Bu amaçlarla Vergi İdaresi, Gelir Vergisi Kanunununda yer alan 
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eksiklikleri gidermek amacıyla  28/11/2006 tarih ve 1/1266 esas numaralı 

Gelir vergisi Kanununda değişiklik öngören yeni bir kanun tasarısını meclise 

sunmuştur. Söz konusu kanun tasarısının genel olarak gerekçesi ülkemizde 

vergi denetimini sağlayacak vergi güvenlik müesseselerini hukuk sistemimize 

dahil etmektir.  

 

3.1.1.1.Gelir Vergisi Kanununda Gelirin Tanımı ve Unsurları  

 

Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 1. md. gelirin tanımı yapılmıştır. 

Maddeye göre gelir; bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç 

ve iratların safi tutarıdır. GVK’nun ikinci maddesinde; ticari kazançlar, zirai 

kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, 

menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar olarak yedi gelir unsuru 

sayılmıştır. Madde metninde söz konusu gelir unsurlarının tespitinde gerçek 

ve safi miktarları ile dikkate alınacağı ayrıca belirtilmiştir. 

 

Vergi sistematiği olarak her vergi unsurunun konusu, verginin 

mükellefi, vergi muaflıkları, istisnaları,indirimleri tek tek belirtilmiştir, Verginin 

beyanı ve ödenmesi koşulları her vergi unsuru için belirtilmiştir. 

 

Ticari Kazançlar; GVK’nun 37. maddesinde ticari kazancın faaliyet 

kolları, ticari ve sınai faaliyetlerin nelerden oluştuğu faaliyet grupları ve 

faaliyet çeşitleri olarak belirtilmiştir. Ancak, GVK`da ticari ve sınai faaliyetlerin 

neler olduğu tanımlanmamış, sadece genel bir kapsam belirtilmiştir. Söz 

konusu kavramlara açıklık getirmek amacıyla Türk Ticaret Kanunundan 

(TTK) yararlanılmaktadır.14  

 

Buna göre bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen 

diğer bir müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve işler, ticari işlerdir (TTK. Md. 
                                                 
14 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul – Gerçek Usul ) Gelir İdaresi Başkanlığı 
Yayınları.Yayın No:005-01/06, s.14 



 

 

17

3). “Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler 

ticari işletme sayılır” (TTK. Md. 1). Türk Ticaret Kanununun izleyen 

maddelerinde ticarethane ve fabrika ile ticari şekilde işletilen diğer 

müesseselerin neler olduğu örneklerle belirtilmiş olup, şu şekildedir: 15 

 

Ticari kazanç gerçek ve basit usul olmak üzere iki şekilde tespit 

edilmektedir. Gerçek usulde tespit de, bilanço ve işletme hesabı esası olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 

Zirai Kazançlar; zirai kazançlar GVK’nun 2. maddesinde belirtilen gelir 

çeşitlerinin 2 incisini oluşturmaktadır. GVK’nun 52. ve müteakip maddelerinde 

vergilendirilme usul ve esasları açıklanmıştır. 52. maddede zirai kazanç “zirai 

faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır “ şeklinde tanımlanmıştır. Zirai 

faaliyet ise “arazide deniz, göl ve nehirlerde ekim dikim bakım üretme 

yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade 

etmek suretiyle nebat orman hayvan balık ve bunların mahsullerinin 

istihsalini, avlanmasını veya mahsullerden sair şekilde faydalanılmasını ifade 

eder” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Zirai kazançların temel vergileme sistemi, GVK’ nun 94. maddesine 

göre hasılat üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirmedir GVK’nun 

54. maddesinde belirtilen işletme büyüklüğü ölçüsünü aşan çiftçilerin zirai 

kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya bilanço esasında) 

vergilendirilir. 

 

Ücretler; GVK’nun 61. md. “ İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı 

olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para 

ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.  

                                                 
15 B.D.K.,a.g.e.,s.9 
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Bu tanıma göre ücretin unsurları genel olarak; hizmet erbabının bir 

işverene tabi olması, belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışması ve hizmet 

karşılığı ödeme yapılmasıdır. 

 

Serbest Meslek Kazancı; GVK’nun 65. maddesinde her çeşit serbest 

meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı olarak 

belirlenmiş ve serbest meslek faaliyeti de 'sermayeden ziyade şahsi mesaiye, 

ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan 

işlerin işverene tabi olmaksızın, şahsi sorumluluk altında kendi nam ve 

hesabına yapılmasıdır' şeklinde tanımlanmıştır.  

 

Bu tanımdan anlaşılacağı üzere bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti 

olup olmadığı, faaliyetin; “Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya 

mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanmasına, Bir işverene bağlı olmaksızın 

şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasına, Devamlı 

olması, unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır.16 

 

Gayrimenkul Sermaye İratları; Gayrimenkul sermaye iradı, GVK’nun 

70. maddesinde sayılmak suretiyle belirlenmiş bulunan mal ve hakların kiraya 

verilmesi karşılığında elde edilen gelir unsurlarını kapsamaktadır.  

 

Söz konusu gelir unsuru; mal ve hak sahipleri, mutasarrıfları, 

zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından elde 

edildiğinde yasal düzenleme gereği olarak gayrimenkul sermaye iradı olarak 

kabul edilmektedir. 

 

Menkul Sermaye İratları; GVK’nun 75.maddesinde; “Sahibinin ticari, 

zirai veya mesleki faaliyetinin dışında, nakdi sermaye veya parayla temsil 

                                                 
16 Maliye Bakanlığı,Gelir Vergisi Genel Tebliği R.G.Tarihi 19.2.1999 Seri No:221 
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edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, 

kira ve benzeri iratlar” menkul sermaye iradı olarak tanımlanmıştır.  

 

Gelir, nakdi sermaye veya parayla temsil edilen değerlerden oluşan 

sermaye dolayısıyla elde edilmiş olmalıdır: Parayla temsil edilen değerlerin 

başlıcaları, hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, mevduat sertifikası, gelir 

ortaklığı senedi vb.dir. Nakdi sermaye ise tasarruf edilen paraların üretime 

kanalize edilen kısmını ifade etmektedir. Nakdi sermayenin başkalarının 

kullanımına sunulması ile elde edilen gelirler menkul sermaye iradı 

olmaktadır. 

 

Diğer Kazanç ve İratlar; Diğer kazanç ve iratlar GVK’da yedinci gelir 

unsuru olarak düzenlenmiştir. Yasanın hükme bağladığı ilk altı gelir unsuru  

kaynak kuramına uygun düşmektedir. İlk altı gelir unsuru belirli ve devamlı 

kaynaklardan doğmaktadır. Diğer kazanç ve iratlar kapsamına giren 

gelirlerde bu özellik yoktur. Bu gelir unsuru net artış kuramına uygunluk 

göstermektedir. Diğer Kazanç ve İratlar kendi içinde Değer Artışı Kazançları 

ve Arızi Kazançlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.  

 

3.1.1.2.Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri  
 

Gelirin Şahsiliği; Gelir vergisi yalnızca gerçek kişilerin gelirine 

uygulanan bir vergidir. Hukukumuzda gerçek kişilerden başka tüzel kişiler de 

hak ve borçlara ehil varlık olarak kabul edilmiştir. Ancak  gelir vergisi yalnız 

gerçek kişilerin gelirlerini vergiye tabi tuttuğu için, tüzel kişiler gelir vergisinin 

konusunun  dışında kalmaktadır.  

 

Gelirin Yıllık Oluşu; Gerçek kişilere ait vergilemede gelirin bir yıllık 

miktarı göz önüne alınır. GVK’nun bir yıllık dönem olarak takvim yılını esas 

almıştır. Söz konusu dönem takvim yılı olarak uygulanmakla birlikte takvim 
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yılının bazı istisnaları bulunmaktadır. Ölüm ve memleketi terk halinde 

vergileme uygulaması ile birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve 

onarma işlerinde kazanç, gelirin yıllık olması istisnalarını oluşturmaktadır. 

 

Gelirin Gerçek ve Safi Oluşu; Gelir  gerçek ve safi tutarı üzerinden 

vergiye tabi tutulur. İdari nitelikte bir ilke olan gelirin gerçek olması; çeşitli 

ücret, kazanç ve iratlarda her zaman gerçek işlemlerin kaydedilmesi suretiyle 

hesaplanmasını öngörmektedir. 

  

Gelirin safi olması ise,gelirin elde edilmesi sırasında yapılan giderlerin 

gelir unsurundan indirilmesinden sonra kalan kısmın vergiye tabi tutulmasını 

ifade eder. 

 

Gelirin Genelliği; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen kazanç ve irat 

unsurlarının yıllık toplam olarak hesaplanması ve vergilendirilmesi gelirin 

genel, global veya uniter olması terimleri ile ifade edebiliriz. G.V.K’nunda 

beyan usulü çerçevesinde esas olarak tüm kazanç ve iratların birlikte 

gösterilmesini kabul etmek suretiyle de bu anlayışı kabul etmiş olmaktadır. 

 

Gelirin elde edilmiş olması; bir kazanç ve iradın gelir vergisine tabi 

tutulabilmesi için elde edilmiş olması gerekmektedir. Elde edilmeyen gelirin 

vergilendirilmesinden bahsedilemez. Hukuken tasarrufta bulunabilmek için 

kişinin geliri elde etmiş olması gerekir bu yönden elde etme kişinin o gelir 

üzerinde hukuken tasarrufta bulunabilmesini ifade etmektedir. Kişi,eğer 

sahibi bulunduğu geliri başkasına bağışlayabiliyor,onunla mal ve hizmet satın 

alabiliyor veya borçlarını ödeyebiliyorsa geliri elde etmiş sayılır. 

 

3.1.1.3.Gelir Vergisinde Tam ve Dar Mükellefiyet 
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Tam Mükellefiyet; esas olarak vergi kanunlarının uygulama alanının 

şahıs (gerçek kişi) itibariyle tespitini ifade eder. Burada hedef şahıstır. 

Şahıstan hareket edilerek gelire gidilir. Tam mükellef şahsın hangi ülkede 

olursa olsun elde ettiği gelirlerinin tümü vergilendirilir. Vergi kanunlarının 

uygulama alanının şahıs itibariyle tespiti, uyrukluk esası ve mülkiyet esası 

olmak üzere iki ayrı esasa göre yapılır. 

 

Uyrukluk esasında, şahıs nerede bulunursa bulunsun, hayatını hangi 

ülkede sürdürürse sürdürsün uyrukluğunda bulunduğu ülkede, tam 

mükellefiyet esasında vergilendirilir. 

 

Mülkiyet esasında ise, kişinin tam mükellefiyete tabi olup olmadığının 

tespiti bakımından hayatını devam ettirdiği ülke esas alınır. 

 

Tam mükellefiyette gerçek kişinin Türkiye içinde veya dışındaki 

kaynaklardan elde ettiği kazanç ve iratlarının tamamı vergilendirilir. Ancak, 

mükerrer vergilendirmeyi önlemek amacıyla yabancı ülkelerde, elde edilen 

kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye'de tarh 

edilen gelir vergisinin yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet 

eden kısmından indirilir. (GVK. Md.123)17  

 

Dar Mükellefiyet; GVK’nun 6. maddesinde Türkiye’de yerleşmiş 

olmayan gerçek kişilerin sadece, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar 

üzerinden vergilendirilecekleri hüküm altına alınmıştır.  

 

3.1.2.KURUMLAR VERGİSİ 
 

                                                 
17 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul – Gerçek Usul ) Gelir İdaresi Başkanlığı 
Yayınları.Yayın No:005-01/06 
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Türkiye'de kurumların gerçek kişilerden ayrı olarak vergilendirilmesi,  

bir çok Avrupa ülkesini takiben 1950 yılında mümkün olabilmiştir.1949 yılında 

başlatılan büyük vergi reformunun asli unsurlarından birisi olan 5422 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu, on bir yıllık ilk uygulama döneminin ardından, 

özellikle dar mükellefiyete tabi kurumların vergilendirilmesine yönelik ciddi 

yetersizlikler nedeniyle 1960 yılında bazı önemli değişikliklere uğramış ve 

günümüze kadar da muhtelif tarihlerde gerçekleştirilen düzenlemelerle bu 

Kanunun güncel ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara yanıt vermesi sağlanmaya 

çalışılmıştır. Kurumlar Vergisi Kanunu günümüz ekonomik koşullarına 

uyması amacıyla yeniden düzenlenmiş ve 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi 

Kanunu 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 

yürürlük kazanmıştır.  

 

3.1.2.1.Kurumlar Vergisinin Konusu ve Mükellefleri 
 

Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 1. md. göre, kurumlar vergisinin 

konusu kurum kazançlarıdır. Genel olarak kurum, bir amacı gerçekleştirmek 

üzere bir araya gelmiş insan topluluğunu ifade etmektedir. Kurumlar vergisi 

ise, bu topluluk veya tüzel kişilerin kazançları üzerinden alınan bir vergidir. 

 

Sermaye Şirketleri; TTK hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, 

eshamlı komandit ve limited şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlar, 

sermaye şirketi olarak kabul edilmektedir. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası 

Kanununa göre kurulan yatırım fonları da sermaye şirketi sayılmaktadır. 

 

Kooperatifler; kooperatiflerin kurumlar vergisi mükellefi olduğu 20 seri 

nolu kurumlar vergisi genel tebliği18 ile, Kooperatifler Kanunu'na veya özel 

kanunlarına göre kurulan  tüketim,  üretim, kredi,  satış,  yapı  ve diğer 

kooperatifler ile aynı nitelikteki yabancı kooperatiflerdir. 

                                                 
18 08/05/1981 tarih ve 17334 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
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İktisadi Kamu Müesseseleri; Kurumlar vergisi mükelleflerinden bir 

diğeri de iktisadi kamu müesseseleridir. Devlete, özel idarelere, belediyelere 

ve diğer kamu idarelerine ve müesseselerine ait veya tabi olup, faaliyetleri 

devamlı bulunan ticari, sınai ve zirai işletmeler iktisadi kamu müesseseleri 

olarak tanımlanmaktadır. 

  

Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler; Kurumlar vergisi 

mükelleflerinden diğer bir grubu da dernek, vakıf, sendika ve cemaatlere 

bağlı iktisadi işletmeler  oluşturmaktadır. Bu kuruluşların kendileri kurumlar  

vergisine  tabi olmayıp, iktisadi işletmeleri nedeniyle vergiye tabidirler.  

 

İş Ortaklıkları; Kurumlar Vergisi Kanununun 1 maddesinde sermaye 

şirketleri,  kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri  ile dernek ve vakıfların 

kendi aralarında,  şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerle belli bir işin 

yapılmasını  müştereken taahhüt  etmek  ve  kazancını paylaşmak  amacıyla  

kurdukları  iş ortaklıkları da kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. 

 

Yabancı Şirket Müessese ve İşletmeler; KVK’ da sermaye şirketleri ve 

kooperatiflere benzer yabancı şirketler ile yabancı dernek, sendika, cemaat, 

vakıflar ve iktisadi kamu müesseselerine ait iktisadi işletmelerdir.19  

 

3.1.2.2.Kurumlar Vergisinde Tam ve Dar Mükellefiyet  
 

Tam Mükellefiyet; Kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunan 

kurumlar tam mükelleftir. Kanuni merkez, vergiye tabi kurumların esas 

nizamname veya sözleşmelerinde veya teşkilat kanunlarında gösterilen 

yerdir. İş merkezi, iş bakımından muamelelerin fiilen toplandığı veya idare 

edildiği merkezdir. 

                                                 
19 09/03/1963 tarih ve 199 sayılı kanunla açıklanmıştır. 
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Dar Mükellefiyet; Ülke sınırları içerisinde yabancı kurumlarca elde 

edilen gelirlerin vergi sistemi içine dahil edilmesi gayesi, mevzuatımızda yine 

dar mükellefiyet müessesesi ile sağlanmıştır.. Kanunun 3. maddesinde dar 

mükellefiyet, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayan 

kurumların yalnızca Türkiye’de elde etmiş oldukları kurum kazançları 

üzerinden vergilendirilmesi olarak tanımlanmıştır  
 

3.HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 

3.1.KATMA DEĞER VERGİSİ 

1 Ocak 1985 tarihinde 3065 sayılı kanunla uygulamaya giren Katma 

Değer Vergisi (KDV) gelir vergisinden sonra, sağladığı gelir açısından, Türk 

vergi sisteminin en önemli vergi gelirlerinden biri olmuştur. Mikro ekonomik 

açıdan katma değer, bir işletme veya kişinin sattığı mal veya ifa ettiği 

hizmetin satış bedeli ile maliyeti arasındaki farktır. Makroekonomik açıdan 

bakıldığında katma değer, üretim faaliyetine katılan faktörlerin yarattığı ek 

değer olarak tanımlanmaktadır20  

 

Satış bedeli ile maliyet arasındaki fark olarak tanımlanan katma değeri 

meydana getiren unsurlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir; Maaşlar, ücretler, 

maaş ve ücret niteliğindeki ayni ödemeler, kiralar, ödenen faizler, dolaylı 

vergiler, aşınma - eskime payı (Amortismanlar), Dağıtılan ve dağıtılmayan 

karlar, sübvansiyonlardır.21 

 

Gerek birey ve firma açısından, gerekse ülke ekonomisi açısından 

hesaplanabilen katma değerin bulunması iki biçimde gerçekleştirilebilir. 

                                                 
20 Mahfi EĞİLMEZ. :Katma Değer Vergisi (Kuram-Uygulama)” Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını, 
Ankara, 1983 
21 Tandoğan,GÜÇBİLMEZ.: Katma Değer Vergisi ve Türkiye Yönünden Bir Değerlendirme., Uzmanlık 
Tezi, DPT, Ankara, Şubat 1974 
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Çıkarma metodu diye bilinen birinci yöntemde satış değerinden satın alınan 

girdiler indirilerek katma değere ulaşılırken, ikinci yöntem olan toplama 

yönteminde yukarıda sayılan unsurlar toplanarak katma değere 

ulaşılmaktadır. Ancak, sübvansiyonlar kamu sektöründen yapılan transferler 

niteliğinde olup katma değer yaratmadığından toplama negatif (-) olarak dahil 

edilmektedir 22 

 

Katma değer vergisinin mükellefi genel olarak vergiye tabi işlemleri 

yapanlardır. Ancak Kanunun 8. maddesinde özellik arz eden bazı işlemler de 

dikkate alınarak verginin mükellefi ayrı ayrı sayılmıştır. 

 

3.1.1.Verginin Konusu  
 

KDV’nun1.md. göre Türkiye'de yapılan ve maddede sayılan mal 

teslimleri ile hizmet ifaları vergiye tabi bulunmaktadır. Madde metninden 

anlaşılacağı üzere bir işlemin katma değer vergisine tabi olması için;  

İşlemlerin Türkiye'de yapılmış olması ve İşlemlerin Kanunun 1. maddesinde 

sayılan mal teslimleri ve hizmet ifaları olması gerekmektedir. 

 

3.1.2.Katma Değer Vergisinde Sorumluluk     
 

KDVK’nun 9. md. göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, 

işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli 

görülen diğer hallerde Bakanlığımız vergi alacağının emniyet altına alınması 

amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları veya diğer ilgili bir şahsı 

verginin ödenmesinde sorumlu tutabilecektir.  

 

Anlaşıldığı üzere vergi alacağını güvence altına almak amacıyla 

düzenlenen bu madde sadece ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş 
                                                 
22 Tandoğan,GÜÇBİLMEZ.: Katma Değer Vergisi ve Türkiye Yönünden Bir Değerlendirme., Uzmanlık 
Tezi, DPT, Ankara, Şubat 1974, s.5 
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merkezi Türkiye'de bulunmayanlar için öngörülmüş değildir. Bakanlığımız 

bunların dışında gerekli gördüğü diğer hallerde de bazı şahısları sorumlu 

tutabilecektir. Bu haller sınırlı olmayıp mükelleflerin idarece takibinin güç 

olduğu dolayısıyla vergi tarh, tahakkuk ve tahsilatında kaybın veya 

gecikmenin mümkün olduğu hallerdir.  

 

Maddede belirtilen işlemlere taraf olanlar ile "diğer ilgili şahıslar" 

mükellefin temsilcisi, vekili, mükellef adına hareket etmeye yetkili herhangi bir 

şahıs veya kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişilerdir. Bu 

şahıslar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer 

ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olacaklardır.    

 

3.2.2.BANKA VE SİGORTA MUAMELERİ VERGİSİ 
 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’yla Türk Vergi sisteminde yer almış 

ve uygulamaya koyulmuştur .Verginin Konusu; Gider Vergileri Kanunu’nun 

28’inci maddesinde belirtildiği üzere Banka ve sigorta şirketlerinin Finansal 

Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde 

olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine 

her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve 

sigorta muameleleri vergisine tabidir. 

 
3.2.3-DAMGA VERGİSİ        
 

Damga Vergisinin Konusu ve Mükellefi; Bu Kanunun eki mahiyetindeki 

(1) sayılı tablo da yazılı kağıtlar Damga Vergisi'nin konusunu 

oluşturmaktadır. Bu Kanundaki kağıtlar terimi , yazılıp imzalanmak veya imza 

yerine geçer bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu 

ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza 

kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan 

belgeleri ifade eder 



İKİNCİ BÖLÜM  

 

VERGİ DENETİMİ VE İNCELEMESİ 

 

1.VERGİ DENETİMİ VE İNCELEMESİ KAVRAMLARI  
 

1.1.VERGİ DENETİMİ 
 

Vergi denetimi, bir çok denetim mekanizmasını içeren en kapsamlı bir 

kavramdır. Denetim mekanizmalarının bütün özelliklerine sahip olduğu gibi 

vergi kontrolünü sağlayan özel unsurları da içermektedir.  

 

1.1.1.Vergi Denetiminin Tanımı Ve Özellikleri 
 

Devletin eğitim,sağlık ve yatırım gibi fonksiyonlarını yerine getirmesi 

sürekli ve sağlam gelirlere sahip olması sonucunda gerçekleşmektedir. 

Devletin bu fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için en önemli kaynaklardan 

birisi vergi gelirleridir. Günümüz çağdaş ekonomilerinde vergi gelirleri 

mükelleflerin verdikleri beyannameler üzerinden ödeyecekleri verginin, 

kendileri tarafından tespit edilmesi ve gelir idaresince denetlenmesi esasına 

dayanmaktadır Beyan usulü olarak ifade edilen bu yöntem, mükelleflerde 

vergi bilincinin yeterince gelişmemiş olmasının sonucu olarak, vergi konusuna 

tabi bazı gelirlerin beyan dışı bırakılmasına yol açtığı için önemli oranda 

kaçakçılık riskini taşımaktadır.Bu nedenle vergi gelirlerini beyan eden 

mükelleflerin beyanlarının  vergi idaresi tarafından denetlenmesi gereği 

doğmaktadır. 
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Vergi mükellefleri, ekonomik, sosyal ve psikolojik nedenlerle 

genellikle vergi vermeme eğilimindedir. Vergi vermeme eğilimi, ödenen 

vergiler ile devletin sunduğu hizmetler arasında doğrudan ve aynı zaman 

diliminde ilişki kurulamamasından vergi yükünün kişisel tasarruf etme ve 

harcama yapma potansiyelini daraltması ve benzeri ekonomik nedenlerden 

kaynaklanabileceği gibi, içinde bulunan toplumda vergi kaçırmanın ahlaka 

aykırı sayılmaması, veya vergi kaçıranların denetlenip 

cezalandırılacaklarına ilişkin inancın az olması gibi sosyal ve psikolojik 

nedenlerden de kaynaklanmaktadır. 

 

Vergi mükelleflerinin hata sonucu vergi ödememe potansiyelleri veya 

bilerek vergi kaçırma eğilimleri ile vergi idaresinin en yüksek verimlilikte çalışması 

gerekliliği, vergi denetimi ihtiyacını oluşturmaktadır.23 

 

Vergi denetimi; "kurallara uygunluğun araştırılmasıdır”24 Vergi 

denetimi, idarenin ve mükelleflerin yasalarla saptanan ilkeler çerçevesinde 

hareket edip etmediklerinin belirlenmesidir.27 Bu tanımlama vergi denetiminin 

yalnızca mükellef üzerinde değil, vergi idaresi üzerinde de yapılması 

gerektiğini ortaya koymaktadır.25 

 

Vergi denetimi genel anlamda bir delil toplama ve toplanan delillerden 

sonuç çıkarma faaliyetidir. Denetim programlarının yürütülmesi aşamasında 

denetçiler, belli denetim yöntem ve işlemlerini uygulayarak delilleri toplarlar. 

Toplanan bu delillere göre vergi idaresi gerekli yaptırımı uygular26 

 

1.1.2.Vergi Denetiminin Amaçları  

                                                 
23 HUD,.a.g.e.,.s.131. 
24. Nadir,ARİCA. – Ali,İYİBİL.: “İşletmelerde Vergi Denetimi - Defter ve Belgeler", Fon Matb.,Ankara, 
1985, s. 2 
25 İsmail CAN, “Türkiye'de Vergi Denetimi Uygulaması ve Eleştirisi”, Maliye Dergisi, Eylül-Ekim 
l981,Sayı;53,s.66  
26 Şengün AYDİN - Kenan LODOS, "Türkiye'de Vergi Denetimi ve Vergi Kontrol Memurluğu” Ünal 
Matb., İstanbul, 1982, s.8 
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Vergi denetiminin dar anlamda, mükellefi doğru bildirimde bulunmaya 

yöneltmek ve bu suretle vergi kaybını önleyerek ek bir gelir sağlama amacı 

olduğu söylenebilir.27 Diğer bir anlatımla vergi denetimi yoluyla, bir yandan 

idareyi düzenli ve mevzuata uygun bir biçimde çalışmaya yönlendirmek, diğer 

taraftan da mükellefleri doğru bildirimde bulunmaya yönelterek vergi kaybını 

önlemek amaçlanmaktadır.28 

 

Zira vergi denetimi, yasalara uymayanlar için ciddi bir risk haline 

gelmedikçe vergi kayıplarının önüne geçmek imkansızdır.29 Asıl amaç bu 

olmakla birlikte, vergi denetiminin gerçekleştirilmesine olanak verdiği veya 

katkıda bulunduğu başkaca amaçlardan da söz edilebilir. Bunlar; mükellefin 

eğitilmesi, vergi bilincinin yerleştirilmesi,  vergide adalet  ve eşitlik ilkelerinin 

gerçekleştirilmesi sosyo ekonomik amaçlara ulaşılması ve benzeri 

amaçlardır.30 

 

Mali Amaç; Vergi denetimi, vergi hasılatını artırmak suretiyle ek gelir 

sağlamaktadır. Bu, devletin gelişen toplumsal yapıya paralel olarak 

yükümlendiği ekonomik ve sosyal görevleri nedeniyle ortaya çıkan bir 

amaçtır.31 

 

Devletin artan bu sürekli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi ise sürekli 

ve düzenli gelir kaynaklarına sahip olması halinde karşılanabilecektir. 

Devletin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için; en önemli finansman 

kaynağı olan vergilerin kapsamının artırılması, vergi tabanının genişletilmesi, 

vergi kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesi durumunda mümkün 

olabilecektir. 

                                                 
27 İlhan ÖZER, "Türk Vergi Sisteminin Geliştirilmesi", Güneş Matb., Ankara, 1971, s. 168.  
28 İyibil - Arıca, a.g.e., s. 3. 
29 Mehmet TOSUNER,  “Vergi Kayıp ve kaçakları Sorununa İlişkin Görüş ve Öneriler”, Vergi Sorunları 
Dergisi, Sayı: 85, Ekim 1995, s. 69. 
30 AKDOĞAN, Abdurrahman. “Vergi incelemesi” A.Ü.İ.T.İ.A.,Yayın No:127, Ankara,1979,s.5 
31 İyibil - Arıca, a.g.e., s.4 
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Vergi kayıp ve kaçaklarını minimum seviyeye indirmek ise vergi 

denetimi sayesinde mümkün olmaktadır. Bu sayede denetime tabi tutulan 

mükelleflerden alınan vergi, ceza ve fer’i alacaklar ek gelir kaynağı 

oluşturmaktadır. Denetime tabi tutulmayan mükellef kitlesinde denetim 

sonucunda mükelleflerin beyanları artmakta, belge kullanım oranında ve 

belge düzeninde olumlu farklar oluşmaktadır. 

 

Denetim ve belge sisteminin etkili olmadığını düşündüğümüz takdirde 

bu sefer kaçakçılığının, yeni vergi kaçakçılıklarına yol açacağı 

görülebilecektir.32 

 

Sonuç olarak vergi denetimleri yoluyla mevcut vergi potansiyelinin 

değerlendirilmesi, vergi dışı tutulmuş kaynakların ortaya çıkarılması ve 

vergilerin gerçeğe uygun şekilde alınması devleti mali bakımdan önemli 

ölçüde rahatlatma özelliği taşımaktadır.33 

 

Sosyal Amaç; Bu ilkenin gereği olarak, herkesin belirli bir gelir 

düzeyine ulaştırılması amaç olup, bu amacın gerçekleştirilmesinde vergilerin 

gerek yapıları ve gerekse uygulanışları nedeniyle büyük etkileri olmaktadır.37 

Vergilerin gelir dağılımını düzeltici fonksiyonu, gelir, tüketim veya servet 

bakımından ödeme gücü yüksek olanlardan daha fazla vergi alınması ve 

devlet tarafından elde edilen bu fonların düşük gelir gruplarına dahil 

kimselerin refahını artırıcı alanlarda kullanılması suretiyle 

gerçekleşebilmektedir. Ancak vergilerin gelir dağılımı üzerinde meydana 

getirmesi beklenen bu olumlu etkiyi, vergi kaçakçılığın yaygınlığı ölçüsünde 

ortadan kaldırmaktadır.34 

                                                 
32 Abdurrahman,AKDOĞAN.: “Vergi incelemesi” A.Ü.İ.T.İ.A.,Yayın No:127, Ankara,1979,s.6 
33 İyibil - Arıca, a.g.e., s.6 
34 Mehmet,AKBAY.: '”Vergi İncelemeleri ve Vergi Denetimi", 1990 Yılına Girerken Türkiye'de 
Denetiminin Etkinlikle Verimliliği Sempozyumu, M.G.B. A.P.K.K Yayın No: 1990/308, Ankara, 1990, s. 
213.  
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Vergi yükünün vergi kaçırma imkanı bulunmayan sabit veya düşük gelir 

seviyesine sahip topluluklar üzerinde ağırlıklı olması halinde, vergi 

kaçırmanın sonuçları, bu gruplar için gelir dağılımındaki var olan olumsuz 

durumu daha da artıracaktır. Bu nedenle mükelleflerin vergi kaçırmalarını 

önlemeye yönelik vergi denetimi, etkin bir biçimde uygulandığı takdirde bu 

yönüyle sosyal adaleti de sağlayıcı nitelik taşıyabilecektir. 

 

Ekonomik Amaç; Devlet fonksiyonlarının yerine getirilmesindeki tarihi 

gelişim ve sosyal devlet anlayışı, devletin giderek artan sosyal ve kültürel 

hizmetleri yerine getirmek, diğer yandan ülke ekonomisinde düzenleyici rol 

oynamak gereğini oluşturmuştur. Devletin bu fonksiyonel ve müdahaleci 

oluşumu, sosyal adalet ve ekonomik kalkınmaya dönük amaçların 

gerçekleştirilme çabası, devlet gelirlerinin de giderlerine paralel artması 

zorunluluğunu yaratmıştır.35 

 

Devletin fonksiyonlarını yerine getirilmesi bakımından vergilerin 

taşıdığı özel önem, vergi kaybı sorunu üzerinde durma gereksinmesini ortaya 

çıkarmıştır. Ekonomik dengeyi bozucu eğilimlerle savaşta, istenilen etkilerin 

tam olarak gerçekleştirilebilmesi bakımından, vergilerin amaca uygun bir 

şekilde sağlanması ve kullanılmasının büyük önemi bulunmaktadır. Bu ise 

vergi kaybının en az düzeye indirilmesini zorunlu kılmaktadır.36 

 

Genel bütçe gelirleri arasında vergi gelirlerinin en önemli paya sahip 

gelir olduğu görülmektedir. Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi sayesinde 

genel bütçe açıklarının kapanacağı ve devletin iç ve dış borçlanma yoluyla 

faiz külfetiyle karşılaşmaması sağlanacaktır. Bu sayede faizlerin gelir 

dağılımındaki adaletsizliğe yol açması, para ve sermaye piyasalarının 

olumsuz etkilenmesi önlenecektir. 

                                                 
35 Osman BIYIKOĞLU., “Cumhuriyetin 50. Yılında Vergi Denetimi", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt İV, 
Sayı: 32,  1973, s. 123.  
36 AKDOĞAN.,a.g.e.,s.8 
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Ülkemizde, vergi kaçakçılığının çok yüksek olduğu alanlar aynı 

zamanda ferdi karlılığı da yüksek olan alanlar haline geldiğinden, üretim 

faktörleri bu olanağın. bulunmadığı ve bu nedenle ferdi karlılığın düşük 

olduğu alanlardan çekilerek, sosyal faydanın ferdi karlılığın bir fonksiyonu 

olması önlenmektedir. Bazı faaliyetlere ise, sosyal faydaları ne kadar yüksek 

olursa olsun, vergi kaçakçılığından yararlanılarak ferdi karlılığı yükseltmek 

olanağı vermediğinden girişilmemektedir. Bu bakımdan vergi kaçakçılığı, 

oluşturduğu iktisadi etkiler nedeniyle, üretim faktörlerinin optimal dağılımını 

da bozmaktadır.37 

 

Vergi kanunlarımızda çok sayıda muafiyet, istisna ve teşvik 

uygulamalarının varlığına rağmen, vergilendirmenin ekonominin tümü ve 

sektörler üzerindeki etkilerinin sistemli ve bilimsel bir şekilde incelendiği 

söylenemez. Zira, vergilendirmede birinci planda gelir endişesi, sonra da 

politik endişeler hakim olmaktadır. Özellikle gelir vergilerimizin Avrupa ve 

Amerika uygulamalarının aksine başlangıçtan bu yana yüksek oranlı olması, 

yükümlülerde bilinçli veya bilinçsiz bir direniş doğurmuş, bu direnç 

ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin önemli bir bölümünü düzenli ve 

anlaşılabilir bir şekilde kayıt edilmemesine neden olmuştur. Bunun yanı sıra 

ülkemizde uzun bir süredir yaşanan kronik enflasyon işin içine girince, 

enflasyon muhasebesinin uygulanmayışı nedeniyle işletmelerde oluşan fıktif 

karlar vergilendirilmiş, neticede mükelleflerin sergilediği direniş hareketi vergi 

sistemimizde bir kaosa dönüşmüştür.38 

 

Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi bir anlamda ekonominin kayıt 

altına alınmasını sağlamakta ve bu sayede verginin tabana yayılması 

sağlanmaktadır. Özellikle vergi oranlarının yüksekliği bu sayede 

                                                 
37 Nihat, EDİZDOĞAN.: “Türkiye’de Vergi Suç ve Cezaları”,2. Baskı, Örnek Kitabevi, Bursa 1986,s.77 
38 Yurdakul ALPAY, "Ülkemizde Vergilemenin Bazı Özellikleri11, Türk Vergi Sistemi ve Ekonomi 
Üzerindeki Etkileri Sempozyumu, 8-9 Haziran 1990, İstanbul Mülkiyeliler Vakfı, Yılmaz Ofset, Mayıs 
1991, s. 117-122. 
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önlenebilecek vergi ödeyen mükellef kitlesine vergi oranlarının düşürülmesi 

ile ekonomik anlamda katkı sağlanacaktır. 

 

Hukuki Amaç; Vergilendirme fonksiyonlarının dışında, vergi 

denetiminin beklenen bir diğer etkisi hukuki niteliktedir. Öncelikle devlet, 

yükümlülük haline getirdiği vergi kanunlarının uygulanmasını sağlamak 

zorundadır. Bu devletin saygınlığını ve gücünü gösterir. Diğer  yandan hukuk 

devleti olmanın bir sonucu, kanunların vatandaşlar üzerinde eşit şekilde 

uygulanmasını sağlamaktadır39 

 

Kanun koyucu, bir yandan ekonomik ve sosyal düzen ve ideolojilerin 

gelişmesine, diğer yandan vergi kurumunun mahiyet ve amaçlarında 

meydana gelen değişmelere paralel olarak düzenlemeler yapmaktadır. Bu 

husus devletin vergilendirme yetkisini, halk tarafından seçilen yasama organı 

aracılığıyla kullanılması ile kişilerin hak ve özgürlük alanlarına yapılan 

müdahalenin, anayasal hukuk düzeni içinde gerçekleşmesinin sonucudur 

Böylelikle bir anlamda keyfilik önlenirken, diğer taraftan idarenin, kişilere bir 

vergi veya mali yüküm yüklemeye, kanunun izin verdiği durumlarda ve 

öngördüğü koşullar içerisinde yetkili olduğunun ifadesidir.40 

 

Vergi denetimleri, vergilendirmede yatay ve dikey adaletin sağlanması 

bakımından da büyük önem taşımaktadır. Vergi kaçakçılığı yollarına yönelerek 

kendilerine hukuk dışı avantajlar yaratan vergi mükelleflerinin bu davranışları 

önlenemediği sürece vergi adaletinden söz edilemez. Vergilemede yatay 

adalet, eşit durumdaki mükelleflerin eşit, dikey adalet ise vergi ödeme gücü 

fazla olan mükelleflerin daha fazla vergi ödemesini gerektirdiğinden, bilerek 

veya bilmeyerek vergi kayıp ve kaçağına yol açan mükellefler, hiç vergi 

vermemek veya kendileri ile eşit durumda olanlara nazaran daha az vergi 

                                                 
39 BODUR, Yılmaz "Vergi Yönelim ve Denetiminde Etkinliğin Artırılması ve H.U.K.'nun rolü” İzmir 
20.02.1995 Tarih 610/327-1 Sayılı Bilim Raporu , s. 7. 
40 Garip AYAZ, "Vergilerin Yasallığı İlkesi ve Anayasa Mahkemesi Kararlan", Vergi Dünyası Sayı: 
181, Eylül 1996, s. 60-61 
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vermek suretiyle, vergi adaletinin gerçekleşmesi için öngörülen hedefleri 

bütünüyle alt üst edebilirler. Bu bozucu etkilerin önlenmesi ve giderilmesi de 

vergi denetimleri ile sağlanmaktadır.  

 

Bunun yanında  vergi denetimi, vergilemeye ilişkin işlemleri uygulayan 

dairelerin veya yönetim birimlerinin etkin, düzenli ve adaletli bir biçimde 

çalışmaya sevk edilmelerini sağlamakta, personelin özlük haklarına ilişkin 

çarpıklıkların saptanıp gerekli önlemlerin alınmasını temin edebilmektedir. 

Böylelikle mükelleflerin ödeme gücüne göre vergi vermeleri sağlanırken, 

işlerinin de adil ve yansız bir biçimde yürütülmesi sağlanmış olacaktır.41  

 

1.1.3.Vergi Denetiminin İşlevleri  
 

İçerik ve Nedenlerine Göre Denetimin İşlevi;  Vergi denetiminin arayıcı 

ve bulucu, diğer bir ifade ile "dedektif işlevi, mükelleflerin işlemleri ile bu 

işlemlerle ilgili olarak defter ve belgelerde yapılan hata ve hilelerin 

araştırılmasını, ortaya çıkarılmasını ve düzeltilmesini hedef almaktadır.42 

 

Vergi denetimi mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu araştırıp, 

gerekli şekilde yasalara ve belge düzenine uygunluğunu saptayamıyorsa 

vergi gelirlerini artırıcı etkisi ve müeyyide etkisi olmayacaktır. Vergi 

incelemeleri bu anlamda gerekli tespitleri yapmaya olanak sağlayan en 

önemli denetim yöntemidir. 

 

Bu nedenle günümüzde hata ve hilelerin önlenebilmesi açısından 

vergi denetiminin eğitici yönünün önemi ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle 

                                                 
41 İyibil - Arıca.,a.g.e.,s.4 
42 AKBAY. a.g.teb.,s.215 
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mükelleflerin eğitilmesi, vergi denetiminin önleme işlevi açısından bir 

zorunluluktur43 

 

Vergileme, mükellefle işbirliği esasına dayandığından vergi denetiminin 

eğitici, öğretici, yapıcı ve önleyici işlevi, araştırıcı, bulucu ve cezalandırıcı 

işlevinin önüne geçmektedir. Vergi denetimlerine önleyici bir işlev 

kazandırmak için, vergi mükelleflerinin belirli periyotlarla denetime tabi 

tutulması gerekir. Bu suretle, vergi mükelleflerinde devamlı olarak denetim 

altında bulundukları duygusu yaratılır. 

 

Vergi denetiminin vergi kaçağını önleyici veya caydırıcı etkisi, vergi 

denetim elemanlarının davranış tarzı ve görev anlayışlarına göre de 

değişebilmektedir. Sadece hazine yararı gözeten ve matrah farkı arayan 

denetim elemanı yerine, mükellefle görüş alışverişinde bulunan, uyaran, 

aydınlatan ve doğal yöne yönlendirmeye çalışan denetim elemanının, 

mükellefleri vergi ilişki ve işlemlerinde daha olumlu etkileyeceği açıktır. 

 

Vergi inceleme raporları üzerine yapılan vergi ve ceza tarhiyatlarının 

yargı yerlerinde terkin edilmesi halinde de, vergi denetiminin önleyici işlevi 

azalmaktadır.44 

 

1.1.4.Vergi Denetim Çeşitleri ve Türkiye’de Vergi Denetimi  
 

Vergi denetim çeşitleri; İçerik ve nedenlerine göre, verginin 

kategorilerine göre denetim, denetleyen ve denetim ilişkileri bakımından 

ayrıma tutulur. 

İçerik ve Nedenlerine Göre Denetim Çeşitleri45; 
                                                 
43 Nihat YILMAZ, Türkiye'de K.D.V.'si Uygulamasında Denetimin Etkinliği", D.E.Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 1987, s. 78 
44 YAĞMURLU, Tahsin. "Vergi Yönetimi ve Yargı İlişkileri Paneli", M.B. Gelirler Genel Müdürlüğü 
Yayını, Ankara, 25 Mart 1991, s. 101. 
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Olağan Denetim, belli plan ve program dahilinde yapılan denetimlerdir. 

Bu çeşit denetimler, genellikle vergi denetimi yapılmasını gerekli kılan bir 

durumun ortaya çıkması nedeniyle gerçekleştirilir. 

 

Olağanüstü Denetim, belli ölçülere göre, belli sayıda büyüklük sırasına 

göre gruplandırılarak yapılan denetimlerdir. Beyan olunan matrah, aktif 

toplamı, çalıştırılan işçi sayısı vb. ölçüler kullanılarak tespit edilen büyüklükler 

esas alınmaktadır. 

 

Verginin Çeşidine Göre Denetim  
 

Genel Vergi Denetimi Olağan denetimi içermektedir. Belli bir 

vergilendirme dönemindeki hesap ve işlemlerin tümünün denetimini 

amaçlamaktadır. 

 

Özel Vergi Denetimi, bir vergide özel bir yön üzerine yapılan 

denetimlerdir. Örneğin, sadece amortisman hesap ve işlemlerine veya 

vergiden istisna tutulan kazanca yönelik denetimler bu kapsamdadır. 

 

Denetleyen ve Denetlenen İlişkileri Bakımından ; 

 

İç denetim, bir vergide özel bir yön üzerine yapılan denetimlerdir. 

Örneğin,sadece amortisman hesap ve işlemlerine veya vergiden istisna 

tutulan kazanca yönelik denetimler bu kapsamdadır. 

 

Dış denetim, kurumun kendi personeli olmayan denetçilerden oluşan, 

kurumla organik bağı bulunmayan bağımsız ve farklı bir tüzel kişiliği olan 

denetim organı, grubu veya kişisi tarafından denetlenmesidir. Dış denetim, 

                                                                                                                                          
45 ŞEKER,N..a.g.e.,s.17 
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bağımsız denetim ve kamu denetimi şeklinde ikiye ayrılır Denetlenecek 

kuruluş dışından bağımsız kişi veya bağımsız denetim kuruluşları veya 

kamuda çalışan elemanlarca yapılan bir denetim olarak ifade ettiğimiz dış 

denetime vergi inceleme elemanlarınca yapılan vergi incelemelerini ve Yeminli 

Mali Müşavirlerce gerçekleştirilen denetimleri bu kapsamda sayabiliriz..  

 

Türkiye’de Vergi Denetimi; Vergi İdaresinin vergi denetiminden 

beklediği temel amaç, 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, katılımcılık, verimlilik, etkililik 

ve mükellef odaklılık temel ilkeleri doğrultusunda görev yapılmasını 

sağlamaktır. 

 

Bu amaçlarına ulaşabilmek amacıyla vergi idaresi çeşitli denetim 

teknikleri ve yöntemleri kullanmaktadır. Vergi denetiminin günümüz 

koşullarında etkinliğini ve verimliliğini artırabilmek amacıyla değişiklikler 

yapılmaktadır. Vergi Denetimi en önemli konulardan birini oluşturması 

sebebiyle vergi mevzuatımızda en ince ayrıntısına kadar açıklanmaktadır.  

 

1.1.5.Uygulama Açısından Vergi Denetim Çeşitleri 
 

Yoklama;Vergi Usul Kanununa göre yoklamadan maksat, mükelleflerin 

ve mükellefiyetle ilgili maddi olayların, kayıtların ve konuların araştırılması ve 

saptanmasıdır. (VUK. Md.127) 

 

Vergi mükelleflerinin mükellefliklerine ilişkin esaslar kesin olarak 

belirlendiği halde, vergi unsuru olabilecek mükellefiyetle ilgili maddi olayların, 
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kayıtların ve kaynakların araştırılıp saptanması, vergi denetiminde “Yoklama” 

durumunu oluşturmaktadır46  

 

Hukuki bir denetim biçimi olan yoklama, “sürekli verimlilik” unsurunun 

vergileme unsuru olgusu adına sağlanması açısından vergi kaynağının mali 

açıdan doğru olarak seçilmesi ve somut olarak saptanabilmesi için, “net 

verimlilik” ölçütlerini hedef alan bir uygulamayı amaçlamaktadır.47  Verginin 

tebliğ ve tarhında vergi ödeyenler açısından adil bir rekabet ortamı 

oluşturmak, yoklama işleminin netleştirdiği maddi olayların, kayıtların ve 

mevzuatın mali verimlilik ölçütleriyle özdeşleşmiş süregelen yapısını 

kaçınılmaz kılmaktadır.48. 

 

Yoklama işlemleriyle, vergileme kapsamında incelenebilecek, ancak 

mali olmayan sosyal politika çerçevesindeki ikame ilişkileri, piyasaya yönelik 

oluşumlar ve vergisel telafi olanaklarının da daha net bir yapıya kavuştuğunu 

söylemek olanaklıdır49  

 

Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimleri; vergi ile ilgili olayların zamanında 

kavranması belge düzeninin yerleşmesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesi, vergi 

kayıp ve kaçağının önlenmesi, mükellefleri eğiterek yapılabilecek hataların 

önüne geçilebilmesi amacıyla yapılmaktadır.50 

 

Yaygın ve yoğun vergi denetimlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi 

denetime katılan memurların bilgi ve becerilerinin yüksek olmasına bağlıdır. 

VUK’nun 127.maddesine göre yoklamaya yetkili olanların mükellefleri ve 

mükellefiyetle ilgili maddi olayları kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit 

etmenin yanında vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki 

yetkileri de bulunmaktadır. 

                                                 
46 Uluatam, a.g.e.,s. 247-249). 
47 Schmölders,a.g.e.,s.115-116 
48 Şenyüz,a.g.e.,s 505-506 
49 Schmölders,a.g.e.,s 117 
50 N.Şeker.,.a.g.e.,s.26 
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Maliye Bakanlığınca belirlenmiş usuller dahilinde özel yetki verilmiş 

olmak kaydıyla günlük hasılatı tespit etmektir. 3100 Sayılı Kanun kapsamına 

girip ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olanların bu 

mecburiyete uyup uymadıklarını, bu cihazları belli edilmiş esaslara göre 

kullanıp kullanmadıklarını ve günlük hasılatı tespit etmektir. 

 

Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin işyerlerinde 

bulundurulup bulundurulmadığını, tasdikli olup olmadığını usulüne göre kayıt 

yapılıp yapılmadığını, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi icap eden 

belgelerin usulüne göre düzenlenip düzenlenmediği ile kullanılıp 

kullanılmadığını, faturasız mal bulunup bulunmadığını, levha asma veya 

kullanma mecburiyetine uyulup uyulmadığını tespit etmek, kanuni defter ve 

belgeler dışında kalan ve vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden 

defter, belge ve delillerin tespit edilmesi halinde bunları almaktır. 

 

Nakil vasıtalarını Maliye Bakanlığı’nın belirlediği özel işaretle 

durdurmak ve taşıtta bulundurulması icap eden, yolcu listesi veya sevk 

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

malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit 

etmek ve buna benzer görevleri kapsam dahilindedir.  

 

Ülkemizde yıllar itibarıyla gerçekleştirilen yaygın ve yoğun denetim 

sonuçları aşağıdaki gibidir; 
  Tablo 1.Yaygın ve Yoğun Denetim Sonuçları 

 
2003 2004 

2005  
(Ekim) 

Denetime Katılan Personel 

Sayısı 4.507 4.834 3.779 
Denetlenen Mükellef Sayısı 2.903.111 3.176.412 2.905.965 
Mükellefiyeti Yeni Tesis 
Ettirilen Mükellef Sayısı 42.348 51.611 35.182 
Kesilen Usulsüzlük Cezası 
(Milyon Ytl) 65,4 64,2 79,6 
 

  Kaynak:www.maliye.gov.tr. internet adresinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 



 

 

40

İç Denetim; şüphesiz etkin bir vergi denetimi, sistemik optimal 

yapısının yanı sıra,uygulamayı gerçekleştiren vergi kurumu çalışanlarının 

mesleki formasyonuyla da doğrudan ilintilidir. Vergi ahlakıyla ilgili etik 

değerlerin sadece vergi mükellefleri açısından değerlendirilmesi ve 

vergilemeye ilişkin öngörülen kuralları uygulayan çalışanların bu değerlerden 

uzak tutulması, vergi uygulamalarında çalışan personelin doğru işlem 

yapmasına yönelik fonksiyonel etkinliğin zaman zaman zayıflaması ve vergi 

realitesinden uzaklaşmasıyla sonuçlanabilecektir. 

 

1.2.VERGİ İNCELEMESİ KAVRAMI 
 

Vergi incelemesi, denetim kavramı anlamında kullanılmakla birlikte 

denetimin sadece bir alt dalını oluşturmaktadır. Denetimin bir alt dalı 

olmasına rağmen en kapsamlı ve vergi gelirlerini artıran en önemli denetim 

çeşididir. 

 

1.2.1.Vergi İncelemesinin Tanımı 
 

Vergi incelemesi kavramına yönelik birçok tanımlama yapılmıştır. Bu 

tanımlamaların birçoğu vergi incelemesinin revizyon niteliğinde olduğunu 

içermektedir. Bu anlamda vergi incelemesi, yapılmış olan işlemlerin 

sonradan değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirildiğinden bu işlem revizyon 

niteliğindedir.51 "Türk vergi hukukunda vergi incelemesi kavramı, ilmi anlamda 

vergi revizyonunu ifade eder."52 "Vergi incelemesi, vergi hukuku hükümlerine 

müsteniden yapılan mecburi mahiyette bir revizyondur."53 şeklindeki 

tanımlamalara rastlamak mümkündür. 

 
                                                 
51 İsmail CAN, a.g.e. s.66 
52 Servet ŞAMLIOĞLU "Tatbikatta Vergi İncelemesi ve İnceleme ile ilgili Esaslar Hakkında Ders Notları 
" TC. Maliye Bakanlığı. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi, Ankara ,  
53 "Revizyon ve İşletmelerde Vergi İncelemesi", T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Güneş 
Matbaacılık T.A.Ş., Ankara 1973, s.34 
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Kısa bir tanımlamayla vergi incelemesi, kanunlarla unsurları belirlenen 

vergilerin doğruluğunu araştırmaya ve olması gereken tutarlarını tespit 

etmeye yönelik bir vergi denetim çeşididir."54 

 

Kapsamlı bir ifade ile vergi incelemesi; mükelleflerin işlem ve 

hesaplarının, muhasebe ilkeleri ve vergi hukuku yönünden eleştireler bir gözle, 

yetkili uzman kişilerce denetlenerek; hata, noksanlık ve hilelerin ortaya 

çıkarılması suretiyle ödenmesi gereken verginin doğruluğunun tespit edilmesi 

ve sağlanmasına yönelik bir denetim çeşididir.55 

 

Vergi incelemesinde kullanılan dokümanlar yönünden bir tanımlama 

yapmak gerekirse; vergi incelemesi; vergi mükelleflerinin ödedikleri vergilerin, 

defter, hesap, kayıt ve belgeler ile gerekli olduğu takdirde yapılacak 

muhasebe dışı envanter ve araştırmalardan elde edilecek bulgulara 

uygunluğunun incelenerek, doğruluğunun saptanması ve sağlanması olarak 

tanımlanabilir. 

 

Bu tanımlama, vergi incelemesinin biri defter, kayıt ve belgeler 

üzerinden yapılan revizyon (vergi revizyonu), diğeri defter ve belgelere bağlı 

olmayan araştırma olmak üzere iki yönünün bulunduğunu ortaya 

çıkarmaktadır.56 

 

Vergi incelemesi, vergi mükellefleri ve sorumlularının; defter, kayıt ve 

belgelerinin doğruluğu karinesine dayandığı sürece bunlar çerçevesinde, vergi 

mevzuatına uygunluk denetimi faaliyeti ile, çeşitli teknik ve yöntemlerle yapılan 

muhasebe denetimi faaliyetidir. Eğer vergi yönetimi tarafından belirtilen karine 

çürütülürse, artık defter kayıt ve belgelerle bağlı kalmaksızın, işletme içinde 

                                                 
54 Malik,GÜNDAY. "Gönüllü beyan sisteminde Vergi İncelemesinin Asli Amacı ve İdari İşlem Olma 
Niteliği" Vergi Sorunları Dergisi, sayı:93. Haziran 2002, s.88 
55 Sakıp,ŞEKER.: “Vergi İncelemeleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme”,Yaklaşım Dergisi, Sayı:5 
Mayıs , s.53 
56 Yılmaz, ÖZBALCI.: "VUK Yorum ve Açıklamaları" , Oluş Yayıncılık , Ankara 1988, s.387  
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veya dışında toplanan bilgiler ve ekonomik yaklaşımla delil serbestliği ilkesine 

göre her nevi delilden ve dış karinelerden yararlanılarak yapılan araştırma 

faaliyetidir.57 

 

1.2.2.Vergi İncelemesinin Amacı 
 

Vergi incelemesinin amacı, modern vergicilikte doğru ve gönüllü 

beyanı sağlamaktır.58 Vergi incelemesi, beyan esasının geçerli olduğu 

vergi sistemlerinde, mükelleflerin defter, hesap ve işlemlerini mercek 

altında tutarak beyanlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını ortaya koymayı, 

bu suretle vergi kaçağının tespit edilmesi halinde, idari işlem olma özelliğinden 

hareketle, gereken tarhiyatların yapılmasını ve cezaların kesilmesini temin 

ederek vergi hasılatındaki azalmaları engellemeyi amaçlamaktadır. 

 

Vergi denetiminin en önemli çeşidi olan vergi incelemesi, ödenmesi 

gereken verginin doğruluğunu araştırıp, tespit ve temin etmesinin yanı sıra, 

vergiye karşı muhtemel hukuk dışı hareketlerin önlenmesinde caydırıcılık 

işlevi görür. Gönüllü beyanın sağlanması temel amaç olduğundan, vergi 

mükelleflerinin hukuk dışı hareketlerinin cezalandırılacağını bilmesi, vergi 

kaçırmaya yönelik karar süreçlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu yönde bir 

kanaati mükellefe verecek idari işlem vergi incelemesidir. 

 

O halde vergi incelemesinin esas amacı, “doğru beyanı sağlayıcı 

caydırıcılığı yoluyla vergi kaçağının önlenmesi, ikincil amacı ise vergi 

incelemesinin zorunlu sonucu olan vergi kaçağının tespiti ve bunun hazineye 

intikalini sağlamaktır”.59 

 

                                                 
57 ŞEKER,N.,a.g.e.,s.35 
58 Şamlıoğlu. a.g.e.,s.11 
59 Günday, a.g.e.,s.89 
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Asıl amaç bu olmakla birlikte, vergi incelemesinin başkaca 

amaçlarından da söz edilebilir. Bunlar; “mükellefin eğitilmesi, vergi 

bilincinin yerleştirilmesi, vergide adalet ve eşitlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi, 

sosyo-ekonomik amaçlara ulaşılması ve benzeri amaçlardır.”60 

 

1.2.3.Vergi İncelemesinin Kapsamı 
 

Vergi denetiminin uygulamadaki en önemli aşaması vergi incelemesi 

ve buna ilişkin fonksiyonel yaptırımlar oluşturmaktadır. Mükellefin ödediği 

verginin, defter, hesap, kayıt ve belgeler ışığında muhasebe dışı envanter ve 

araştırmalardan elde edilen bulgulara olan uygunluğu olarak da 

irdelenebilecek vergi incelemesi, vergi verimliliğinin rasyonel marjlarda 

saptanmasının en somut biçimini oluşturmaktadır. Bu çerçevede hukuki bir 

vergi denetim işlemi olan vergi incelemesi, kayıtlı belgelerle karşılaştırılarak 

bu belgeler üzerinde yapılan vergi revizyonuna dayalı bir vergi incelemesinin 

söz konusu olduğu ilk çeşit vergi incelemesinin yanı sıra, daha sonra da 

defter ve belgelere dayalı olmayan ikinci bir inceleme süreci başlatılarak 

uygulanmaktadır. 

 

Batı ülkelerinde vergi incelemesi kavramının revizyon karakterini 

taşıdığı görülmektedir. Vergi revizyonunun, işletmelere, işletmelerin faaliyet 

ve hesaplarına bağlılığını belirtmek için bazı ülkelerde, örneğin Almanya'da 

bu hizmete doğrudan doğruya "işletme revizyonu" (Betriebsprufung) adı 

verilmiştir61 

 

Vergi Usul Kanunu (VUK) açısından bakıldığında vergi incelemesinin 

sadece defter, kayıt ve hesaplara dayalı olmadığını görmekteyiz. 

VUK’nun 134/1. maddesi vergi incelemesinden maksat "Ödenmesi gereken 

                                                 
60 Akdoğan, a.g.e., s.5 
61 M.B. Yayınları.,”Revizyon ve İşletmelerde Vergi incelemesi” , s.140 
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vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır." şeklinde 

düzenlenmiştir. 

 

Ödenmesi gereken verginin doğruluğu nasıl ve hangi yöntemle 

ortaya çıkarılacaktır? Ödenmesi gereken verginin doğruluğu veya yasalara 

uygunluğu, defter ve belge düzenine dayanan vergilendirmelerde, mükellef 

veya sorumluların vergi matrahları ile vergi oranları ve miktarlarının doğru 

olarak beyan edilip edilmediğinin defter ve belgeler üzerinde araştırılıp 

tespit edilmesiyle ortaya çıkarılır. Tabii ki bu tespitlerde defter ve belge, 

kayıtlar, hesaplar, kanuni ölçüler ilk planda başvurulacak ve inceleme 

yöntemiyle geliştirilecek hususlardır. Ancak bu yöntem vergi incelemesine 

sınırlı bir imkan sağlayan usûldür. Hatta ülkemizde vergi incelemesinin 

2365 sayılı kanunla değişiklik yapılmadan evvelki tanımında "defter, kayıt 

ve hesaplara" dayanılarak yürütülmesi esastı Söz konusu kanunla 

VUK'nun 134. maddesinde değişiklik yapıldıktan sonra bu sınırlayıcı tanım 

kaldırılarak, bundan böyle vergi incelemelerinde serbest delil sistemi 

kullanılabilecektir. Örneğin defter ve belgeler, kayıt ve hesaplar esas 

olmakla birlikte bunun dışında ekonomik gerçekler de ödenmesi 

gereken verginin doğruluğunun tespitinde araç olarak kullanılabilecektir.62 

 

Bunun yanı sıra vergi incelemesinin vergi revizyonu kapsamında ele 

alınarak defter ve hesap tutarı işletmeleri hedef aldığı, ancak gerekirse 

beyannamelerde gösterilmesi gereken ancak defter tutma usulü dışındaki 

gelir unsurlarının da inceleme kapsamına alınabilmesinin mümkün olduğu 

söylenecektir. 

 

Örneğin bir işletmenin defter ve belgeleri ticari kazanç yönünden 

incelenmekteyken, ticari  kazanç haricinde beyannameye dahil edilen 3 ayrı 

kazanç unsurunun bulunması halinde inceleme elemanı gerek görürse, diğer 

                                                 
62 KOCAHANOĞLU.,a.g.e.,s.13-14 
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3 kazanç unsuru yönünden de inceleme yapabilecek, yani incelemenin 

kapsamını bu yönde de genişletebilecektir.63 

 

1.2.4.Vergi İncelemesi ve Revizyonu Ayrımı 
 

Vergi incelemesi ile vergi revizyonu kavramları çoğu kez eşanlamlı 

olarak kullanılmaktadır. Vergi incelemesi, işletmelerin defter, kayıt ve 

belgeleri  üzerinden, revizyonun ve vergi yasalarının genel hükümlerine göre 

yapılan bir idari muameledir. Vergi incelemesi, defter ve kayıt düzeninin 

zorunlu olduğu işletmeler yönünden geçerlidir. Vergi incelemesi ile genelde 

bu zorunluluğu taşıyan işletmelerin incelenmesi nedeniyle vergi incelemesi ile 

vergi revizyonu eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. 

 

Bilimsel anlamda vergi revizyonu, çift yanlı kayıt usûlüne göre defter 

tutan mükelleflerin, defter, kayıt ve belgeleri üzerinde inceleme yapılmasını 

ifade eder.64 

 

Vergi revizyonu, işletme ile ilgili işlemlerin dayanaklarını, kayıtlarını 

ve sonuçlarını sistemli bir biçimde inceleyerek; hata, hile ve kanuni ölçülere 

aykırı durumları tespit edip, bunların düzeltilmesini ve gelecekte tekrar 

edilmesini önleyerek vergi matrahının yasal ölçüler içerisinde tam ve doğru 

olarak tespitine yönelik eleştiri ve değerlendirmeler bütünü olarak 

tanımlanabilir.65 

 

 Vergi Revizyonunu hata, hile ve kanuni ölçülere uygunluk revizyonu 

olarak alt başlıklara ayırabiliriz; 

 

                                                 
63 KOCAHANOĞLU.,a.g.e.,s.14 
64 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları”, s.121 
65 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları”, s.122 
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Hata Revizyonu; Vergi revizyonu öncelikle, unutkanlık, dikkatsizlik veya 

bilgisizlik yüzünden muhasebe ile ilgili işlem, kayıt ve hesaplarda yapılan 

yanlışlıkların tespit edilmesini ve bu yanlışlıkların  düzeltilmesini ifade eder. 

 

Hile Revizyonu; yasa dışı menfaat sağlamak amacıyla işletmeye ait 

muamele kayıt ve hesaplar üzerinde yapılan muhasebe hilelerini tespit etmeyi 

ve bunların sonuçlarım ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 

 

Kanuni Ölçülere Uygunluk Revizyonu; Vergi yasalarında, objektifliği ve 

mükellefler arasında eşitliği sağlamak için vergi matrahının tespiti ile ilgili bir 

takım standartlar konulmuştur. İndirilecek giderler, kabul edilmeyen giderler, 

istisna ve muafiyetler, değerleme ölçüleri ve amortisman oranlan gibi 

standartlara "kanuni ölçü" denilir. 

 

Vergi revizyonu, işlem ve kayıtların kanuni ölçülere uygunluğunu  

araştırıp, aykırılıkların deliller ile ispat edilmesini ve bunların düzeltilmesini 

amaçlamaktadır. 

 

Vergi revizyonunun defter ve kayıt tutmak zorunda olan işletmelerin 

vergisel faaliyetlerini esas alması nedeniyle vergi revizyonunun kapsamına; 

İşletmelerin gelir ve kurumlar vergisine tabi kazançları, işletmelerin stopaja tabi 

ödemeleri, gider vergisi mükellefiyeti bulunan işletmelerin gider vergisinin 

konusuna giren işlemleri, işletmelerde veraset vergisine tabi servet kısımları 

girmektedir.66 

 

Bu değerlendirme, vergi incelemesinin esas itibariyle vergi revizyonu 

kapsamına girdiğini göstermektedir. Vergi incelemesi, işletme faaliyetleri dışında 

kalan diğer kazanç unsurlarını da (gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye 

iradı, diğer kazanç ve iratlar ve benzerleri) kapsamaktadır.  
                                                 
66 M.B.Yayınları., “Revizyon ve İşletmelerde Vergi İncelemesi”,s.144 
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Bu nedenle vergi incelemesi, vergi revizyonundan daha geniş 

kapsamlıdır. Örneğin vergi revizyonu, vergi incelemesi kavramı içinde yer 

alan servet incelemesini kapsamaz buna rağmen “geniş anlamda vergi 

incelemesi ve vergi revizyonu kavramları eş anlamlı olarak algılanır ve 

birbirinin yerine kullanılır.”67 

 

1.2.5.Vergi Revizyonunun Amacı 
 

Vergi revizyonunun işletme ile ilgili olması nedeniyle, işletme 

organizasyonu, teknolojisi ve muhasebesi üzerinde çalışarak, işletme 

olaylarının ve bunların sonuçlarının önceden belirlenmiş ilke ve kurallara uygun 

olarak kaydedilmesini temin etmeyi hedefler. Bu paralelde vergi revizyonu, 

geçmişteki işletme olaylarının muhasebe kayıtlarına hatasız, hilesiz ve kanuni 

ölçülere uygun aktarılıp aktarılmadığını araştırmaktadır. Vergi revizyonu, 

amaçlarına uygun olarak üç başlık altında incelenebilir.68 

 

1.2.6.Vergi İncelemesinin Çeşitleri 
 

Tam İnceleme; vergi inceleme tekniğine göre yapılan ve bütün inceleme 

safhalarını içine alan esas inceleme şeklidir. Vergi revizyonunun en rasyonel 

şekli “genel ve tam inceleme”dir. Tam inceleme ile bir işletmenin geçmiş bir 

hesap dönemine ait kayıt ve hesaplarının ve bunlarla ilgili her çeşit vergilerin 

incelenmesi sağlanır.69 

 

İncelemenin kapsamı açısından vergi mükelleflerinin vergi çeşidine 

göre bir vergi dönemindeki iktisadi bir değer yaratan veya değer artışına konu 

olan tüm faaliyet ve işlemlerin yasalara uygunluğunun araştırılır. Matraha 

oluşturan tüm gelir unsurlarının araştırılması tam incelemenin konusudur. 
                                                 
67 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları” ,s.147 
68 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları”,s.147 
69 M.B.Yayınları., “Revizyon ve İşletmelerde Vergi İncelemesi”, s.151,235 
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Çeşitli gelir kaynaklarından elde edilen kazançları bulunan mükellefin bir 

bütün olarak tüm kazançlarının vergi incelemesine tabi tutulması tam 

inceleme uygulamasıdır.  

 

Diğer bir anlatımla; bir vergi yükümlüsünün tabi olduğu bir vergi çeşidine 

ilişkin vergilendirme dönemi bazında, tüm faaliyet ve işlemlerinin yasalara 

uygunluğunun araştırılması, matrah unsurlarının tümünün incelenerek, 

ödenmesi gereken vergisinin doğruluğunun sağlanması şeklinde 

tanımlanabilir. Örneğin, sadece ticari ve zirai kazançları bulunan bir gelir 

vergisi mükellefinin, her iki kazanç yönünden de incelenmesi tam inceleme 

örneğidir.70 

 

Kısa İnceleme; Tek bir vergi çeşidinin belli bir matrah bölümü veya bir 

olayın bir bölümü incelemeye konu olur.71 Örneğin bir vergilendirme 

döneminde mükellefin sadece serbest meslek kazancının vergi incelemesine 

tabi tutulması bir kısa vergi incelemesi uygulamasıdır. 

 

Sınırlı İnceleme; Bir vergilendirme döneminde mükellefin yükümlü 

olduğu vergi çeşitlerinin sadece bir çeşidine ilişkin olarak saptanması, esas 

olan matrah unsurlarına yönelik sadece bir kısım matrah unsuru dikkate 

alınıyorsa sınırlı bir vergi incelemesinden söz etmek olanaklıdır. Örneğin bir 

menkul sermaye iradının matrahının saptanmasında sadece matrahtan 

mahsup edilecek iktisadi değerlerin incelenmesi sınırlı vergi incelemesine iyi 

bir örnek olarak verilebilir.  

 

Bu nedenle sınırlı incelemelere; Mükellefin vergi kanunlarının usul ve 

şekil yönündeki hükümleri karşısındaki durumunun incelenmesinin 

yetinilmesinde, Mükellef nezdinde yapılacak vergi incelemesinde vergi 

                                                 
70 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları”,s.133 
71T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı. İstanbul Defterdarlığı Vergi Kontrol Bürosu Başkanlığı "Vergi 
İncelemeleri" (Hizmete Özel) İstanbul 1991, s.13  
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kanunları da nazara alınmak suretiyle yapılacak genel vergi incelemesi 

hazırlığı çalışmasına oldukça sık başvurulur.72 

 

Normal İnceleme; Normal veya olağan vergi incelemesinden amaç, 

mükellef hakkında herhangi bir ihbar veya vergi kaçırdığına dair kesin kanıt 

unsurları olmaksızın, denetim elemanları tarafından önceden belirlenmiş ilke ve 

ölçütlere göre yapılan incelemelerdir. 

 

Olağan Dışı İncelemeler; belli bir nedenle yapılan incelemeler de bu 

kapsama girer. Önceden belirlenmiş beyanname seçimi ilkelerine göre veya 

inceleme öncesi raporları (inceleme öneri raporları) ile ilişkilendirilerek 

seçilmemiş olup, vergi kaçırdığına dair hakkında ihbar, bilgi ve bulgular olan 

yükümlüler nezdinde bu özel nedenlerle başlatılan incelemeler olağandışı 

incelemelerdir.73 

 

Vergi incelemesi açısından vergi kaynağının belirli bir amaç 

çerçevesinde ve önceden Maliye Bakanlığınca tespit edilmiş ilke ve ölçütlere 

göre yapılması olağandışı bir vergi incelemesi biçimidir. Vergi inceleme 

yetkisine sahip kişi veya kurumların vergi usulsüzlüğüne veya vergi 

kaçırıldığına dair aldığı bir ihbar ve bulgulara dayanılarak mükellefler 

üzerinde başlatılan tüm özel incelemeler bu çeşittir. Olağan dışı inceleme, 

mükellefe söz konusu incelemenin gerekçesinin anlatılması ile başlar. Vergi 

inceleme tutanağının bir nüshasının verilmesi ile sonuçlanır. 

 

Vergi Dairesinin İnceleme Talebi Üzerine Yapılan İncelemeler; vergi 

dairelerince mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak incelemeye sevk 

edilmesi gereken konulan içermektedir. 

 

                                                 
72 İstanbul Vergi Kontrol Bürosu, a.g.e., s.14 
73 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları” ,s.134 
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İhbarlı İncelemeler; bu çeşit incelemelerin dayanağı genellikle kamu 

organları ve özel şahıslar tarafından yapılan ihbarlardır. Ancak vergi 

yönetimine, yapılan ihbarların hepsinin incelenmesi söz konusu değildir 

İncelemeye sevk edilmeden evvel bir takım araştırmalar yapılmaktadır. 

 

Karşıt İncelemeler; incelenen yükümlünün beyan, defter ve belgelerinin 

doğru olup olmadığını kontrol etmek amacıyla yapılan bir inceleme 

yöntemidir.“Vergi inceleme elemanları, karşıt inceleme yapmak suretiyle, 

geçmişteki olaylar ve işlemler hakkında sonradan topladıkları bilgileri 

genişletebilmekte, birtakım sonuçlara varabilmektedir.”74 

 

Hakkında vergi incelemesi yapılmakta olan mükellefle bağlantılı diğer 

mükelleflerinde incelemeye tabi tutulması karşıt vergi incelemesini 

oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, “mevcut bir vergi incelemesine veri 

toplamak üzere, incelenen mükellef ile ilişkisi nedeniyle başka bir mükellef 

nezdinde başlatılan inceleme karşıt incelemedir.”75 

 

Aramalı Vergi İncelemesi; İhbar veya yapılan incelemeler nedeniyle bir 

mükellefin vergi kaçırdığını gösteren ip uçlarının (emarelerin) bulunması 

halinde, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen kişiler nezdinde ve bunların 

üzerine arama yapılabilir.76 

 

İhbar üzerine arama yapılabilmesi için; ihbarın gerçek olması, konunun 

inceleme yöntemleri ile tespitinin mümkün olmaması, vergi suçunun 

işlenmesinde delil teşkil eden defter ve belgelerin ele geçirilmesinde arama 

yapılmasının zorunlu olması ve aramanın yapılmaya değer derecede verimli 

ve önemli bulunması gerekir.77 

                                                 
74 ŞEKER, N.,a.g.e.,s.312.313 
75 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları”, s.134  
76 Mehmet Ali CANOĞLU - Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU, "Vergi Uygulamaları ve Muhasebesi “ Beta 
Basım A.Ş., İstanbul 1990. s.129 
77 M.Nadir ,ARICA,: "Arama ve Aramalı Vergi İncelemesi" Maliye Sigorta Dergisi, Sayı: 178, Haziran 
1994 s.24. 
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Toplu İncelemeler; belli bir alandaki, sektördeki veya işkolundaki vergi 

mükelleflerinin bir bölümü yahut tümünün inceleme planına alınarak 

incelenmesini ifade eder78 

 

Münferit İncelemeler; Önceden belirlenen ilkelere göre ferdi olarak 

incelemeye alınması kararlaştırılan mükelleflerin hesaplarının incelenmesidir.79 

 

İncelemenin Yapıldığı Yer Bakımından; 

 

İşyerinde İnceleme;Mükellefin defter, belge, kayıt ve işlemlerinin, 

elde edilmiş bilgilerden yararlanmak suretiyle, mükellefin işyerinde 

incelenmesidir. 

 

Dairede İnceleme;Mükellefin ilgili dönem defter ve belgelerinin 

inceleme elemanı tarafından istenerek  dairede gerçekleştirdiği incelemedir. 

Genel olarak incelemeler dairelerde gerçekleştirilmektedir. 

 

Defter .Kayıt ve Belgeler Dışındaki Yöntem ve Tekniklerle Yapılan Vergi 

İncelemesi; Mükelleflerin beyanları, defter ve belgeleri karine olarak 

doğru kabul edildiğinden, bunlar dışında vergi incelemesi yapılabilmesi için 

hukuka uygun nedenler bulunması gerekmektedir. Eğer mükelleflerin 

matrahlarının re'sen takdirini gerektiren geçerli bir neden yoksa, defter, kayıt 

ve belgelerin doğruluğu karinesi çürütülmemişse, bu yola gidilmesinde usule 

yönelik bir engel söz konusudur. Yani bu durumda yapılan inceleme 

sonucunda resen tarhiyat yapılırsa, usul açısından sakatlık taşıyacaktır80  

 

                                                 
78 İstanbul Vergi Kontrol Bürosu, a.g.e, s.7 
79 ŞEKER,N.,a.g.e.,s.123 
80 ŞEKER,N.,a.g.e.,s.128 
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Diğer bir anlamda inceleme elemanı, elinde geçerli kanıt ve karineler 

bulunmadan veya defter ve belge dışında ileri sürebileceği yöntemler 

bulmadan, mükellef aleyhine zorlama bir tarhiyata gidemeyecektir81 

 

Defter .Kayıt ve Belgeler Çerçevesinde Yöntem ve Tekniklerle Yapılan 

Vergi İncelemesi; klasik vergi incelemeleri, defter kayıt ve belgeler 

çerçevesinde yapılanlardır. Bu çeşit incelemelerde çeşitli geleneksel 

muhasebe denetimi yöntem ve teknikleri uygulanabildiği gibi, vergi 

hukukuna uygunluk denetimi de yapılmaktadır82 

 

1.2.7.Vergi İncelemesinde Kullanılan Revizyon Yöntemleri 
 

Vergi hukuku hükümleri göz önünde bulundurularak yapılan vergi 

revizyonu (vergi incelemesi) sırasında kullanılan yöntemler dört grup halinde 

toplanabilir. 

 

Şekli- Maddi Revizyon; “Şekli revizyon defter kayıtlarında şekil 

bakımından düzen ve mutabakat bulunup bulunmadığını araştırır.”83 

 

Belgelerin kayıtlara uygunluğu, defter kayıtlarının muhasebe ilke ve 

normlarına uygunluğu, belge ve kayıtlardaki rakamların, toplamların, 

nakillerin ve mizanların aritmetik kontrolü ile hesaplar arasındaki bağlantı 

ve mutabakatı araştırmak şekli revizyonunun amacını teşkil eder. Bu özelliği 

ile şekli revizyon; bir usul ve uygunluk incelemesi niteliğindedir. Bu nedenle 

şekli revizyon, rakamlara, toplamlara, bunların bağlantı ve mutabakatına 

yönelik inceleme metodudur.84 

 

                                                 
81 Cemal TÜRKOĞLU, "Vergi incelemelerinde ve Kanıt Düzeninde Yenilikler" İktisat-Maliye Dergisi, Cilt 
29,Sayı.2,s.64 
82 ŞEKER,N.,a.g.e.,s.129 
83 ŞEKER,N.,a.g.e.,s.44 
84 İstanbul Vergi Kontrol Bürosu, a.g.e., s.20   
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Maddi revizyon ise defter ve belgeler ile kayıtlarına dayanarak, 

incelemenin konusunu teşkil eden olayı, yeniden inşa ve tespit etmeyi 

amaçlar. Bu anlamda maddi revizyon, şekli muhasebe kayıtlarını değil, 

gerçeği araştıran revizyon metodudur. Kayıtları şekil yönünden incelemekle 

yetinilmez, olayları ve işlemleri derinliğine en ince ayrıntısına kadar 

incelemeye çalışır. Bu özelliği ile “maddi revizyonda hem işlemlerin 

gerçeklere uygunluğu, hem de kayıtlara doğru geçilip geçirilmediği incelenir. 

Amaçladığı hedefler nedeniyle, muhasebe hileleri ancak maddi revizyon 

metodu ile ortaya çıkabilir”85 

 

İleriye Doğru Revizyon; İleriye doğru revizyon (inceleme), 

işlemlerin kayda alınışından başlayarak, belgeler ve defter kayıtlarının 

bilanço doğrultusunda incelenmesidir.86 İleriye doğru (progresif) 

revizyonda "vesika-belge", hareket noktası olarak alınır, incelemeye 

vesikadan başlanır ve muamelenin vesikaya dayalı defterdeki i lk  

kaydından itibaren, sonuna (bilançoya) kadar geçirdiği safhalar takip 

olunur.87 Bunun yanında defter ve belgelerin eksik veya düzensiz ve 

karışık olması halinde zorunlu olarak bu metoda başvurulur. Çünkü 

düzensiz olan muhasebe sistemini yeniden inşa etmek gerekir. 

 

Aralıksız Revizyon-Sondaj Usulü Revizyon; İş yoğunluğu ve işlem 

miktarı fazla olan işletmelerde emek ve süreden tasarruf amacıyla sondaj 

usulü uygulanır. Sondaj usulü (örnekleme yolu); “muhasebe kayıt ve 

belgelerinin, belirli ölçülere göre seçilen bir kısmının, kendi içerisinde aralıksız 

olarak incelenmesini ifade eder.88 

 

Sondaj usulünün temel ilkesi, seçilecek işlem veya dönemin, o 

işletmenin karakteristik özelliklerini temsil etmesi, bunların büyük bir 

                                                 
85 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları” ,s.143 
86 AKBAY.,a.g.e,s.217 
87 M.Bak.Yayınları., “Revizyon ve İşletmelerde Vergi İncelemesi.,s.36 
88 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları”.s.144 
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dikkatle ve tam olarak aralıksız incelenmesidir. Sondoj usulü, modern revizyon 

anlayışının metodu olup, vergi revizyonunun temel inceleme yöntemidir. 

“Revizyona tabi tutulacak konu ve dönemler; işletmenin faaliyet konusu, iş 

hacmi ve özelliklerine bağlı olmakla birlikte, seçimin isabetli olmasında 

denetçinin beceri ve  tecrübesi büyük rol oynar.”89 

 

1.2.8.Vergi İncelemesinde Defter Ve Belgeler Üzerinde Yapılan 
Revizyon İşlemleri 

 

Aritmetik İnceleme; defterlerde ve belgelerdeki toplama, çıkarma, 

çarpma ve bölme işlemlerindeki doğruluğun araştınlması ve bu işlemlerin 

tekrarı suretiyle yapılan bir hesap kontrolüdür. 

 

Uygulamada, elle tutulan defterlerde en çok hesap toplamlarında gerek 

yanılarak gerekse kasten toplam hatası yapmak suretiyle, kazancın çok kolay 

bir şekilde gizlenilmesi yönüne gidildiği görülmektedir.90 

 

İşletme İçi Karşılaştırma; Mükellefin kendi kayıtlarının birbiriyle 

uygunluğu demektir. Karşılaştırmalar hesap içi karşılaştırmalar şeklinde 

olabilir. “Mizanlar ile defter kayıtları arasında yapılan karşılaştırma, ana 

defterler ile tali defterlerin karşılaştırılması veya sadece değer olarak izlenen 

hesapların miktar itibariyle dengede bulunup bulunmadığının araştırılması 

örnek olabilir gösterilebilir.”91 

 

Belge İncelemesi; karşılaştırmanın belgeler üzerinde yapılan bir kısmı 

olarak değerlendirilebilir.”92 Muhasebenin “belgesiz kayıt olmaz” prensibi gereği, 

muhasebe kayıtlarının mutlaka belgeye dayalı olması gerekir. Belgelerin 

                                                 
89 Denetim.a.g.e.,s.144 
90 Vergi Kontrol Memurlarına Ait İnceleme Kılavuzu, s.53.56 
91 İstanbul Vergi Kontrol Bürosu, a.g.e, s.21 
92 M.B Yayınları, “Revizyon ve İşletmelerde Vergi İncelemesi.,s.42  
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birbirleriyle uygunluğu ve belgelerin kayıtlarla uygunluğu araştırılır. Örneğin 

sevk irsaliyesi ile faturanın, fatura ile kullanılan muhasebe fişlerinin 

karşılaştırılması veya yükleme ve taşıma belgeleri ile fatura ve irsaliyelerin, 

ticari senetlerin, hesap özetlerinin, bordroların, makbuzların karşılaştırılması 

örnek olarak gösterilebilir. 

 

Muhasebe Hatalarına Yönelik Revizyon; Muhasebe hataları; 

unutkanlık, dikkatsizlik veya bilgisizlik nedeniyle muhasebe ile ilgili muamele, 

kayıt  ve hesaplarda yapılan yanlışlıklardır. 

 

Çift yanlı muhasebenin yapısında var olan otomatik kontrol sistemi, 

genellikle hata yapılmasını önler. Bu sisteme rağmen muhasebe kayıtlarında 

birtakım hatalar yapılabilir. Çünkü sistem bütün hataları ortaya çıkarma 

konusunda yetersiz kalmaktadır. Örneğin kayıtlara yansımayan işlemleri, 

muhasebe sistemi belirleyip önleyemez. “Her şeye rağmen yapılmış olan 

hataları tespit edip, düzeltilmesini sağlamak vergi incelemelerinde rastlanan 

ve düzeltme kaydı bulunmayan muhasebe hataları açık bir şekilde ve olduğu 

gibi tutanağa alınır. Muhasebe hataları ile ilgili yetkililerin açıklama veya 

ikrarının tutanağa alınması gereksizdir. Ülkemizde muhasebe hatalarından 

kaynaklanan matrah farklarının vergi hukuku yönünden sonucu ikmalen 

tarhiyatı gerektirmesidir.”93 

 

İşletmelerin muhasebe kayıtlarında karşılaşılan belli başlı muhasebe 

hataları şunlardır: 

 

Değerleme Hataları; Bir işletmenin aktif ve pasifinde bulunun 

kıymetlerin değerlemesi ile amortisman ve karşılık konularında muhasebe 

ilkelerine, ticari kurallara ve yasa hükümlerine uymayan durumlar şeklinde 

ortaya çıkan yanlışlıklara değerleme hatası denir. 

                                                 
93 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları”.,s.148 
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Dönem sonundaki mal mevcutlarının yüksek veya düşük değerlenmesi, 

aktifleştirilip amortismana tabi tutulması gereken bir harcamanın gider 

yazılması, vadesi gelmemiş senetlerin yanlış bir şekilde reeskonta tabi 

tutulması, amortisman ve karşılıkların yanlış ayrılması gibi dönem sonucunu 

doğrudan etkileyen değerleme hataları yapılabilir.94 

 

Muhasebe Hilelerine Yönelik Revizyon;Genellikle tüm ülkelerde vergi 

incelemesi, muhasebe hatalarından daha fazla, vergi kaçırmayı amaçlayan 

muhasebe hilelerinin önlenmesine önem vermektedir. Zira bir kısım tipik 

muhasebe hataları insan unsurundan hareketle gerçekleşmesi doğal sayılabilir. 

Örneğin A.B.D'nde vergi incelemesi ile iştigal eden maliye memurlarının 

şahsi gelir vergisi beyannamelerinin % 7'si hatalı bulunmuştur.95 

 

Ancak muhasebe hileleri yoluyla vergi kaçıran yükümlüler için çoğu 

ülkede hürriyeti bağlayıcı nitelikte cezalar öngörülmüştür. 

 

Belli bir amaçla, işletmenin işlem, kayıt ve belgelerinin bilerek tahrif 

edilmesine muhasebe hileleri denir. Muhasebe hatalarının bilgisizlik ve 

dikkatsizliğe dayanmasına muhasebe hileleri bilinçli olarak (kasten) yapılır. 

 

Muhasebe hilesine başvurmanın amaçları çok çeşitli olabilir. Bunları; 

zimmetlerin gözlenmesi, ortakların birbirini yanıltma isteği, daha az kar dağıtma 

isteği, yolsuzlukların gizlenmesi, hak edilmeyen teşviklerden yararlanma isteği 

ve vergi kaçırma düşüncesi olarak sıralamak mümkündür. 

 

Muhasebe hataları kayıtlar üzerinde yapılırken, muhasebe hileleri ağırlıklı 

olarak belgeler üzerinde ve isteyerek yapılır. Hilenin, belgeler üzerinde ve 

bilinçli olarak yapılması nedeniyle muhasebe sistemi içinde kendiliğinden 

                                                 
94 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları”.s.151 
95 M.Bakanlığı., “Revizyon ve İşletmelerde Vergi İncelemesi.,s.62. 
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ortaya çıkarılması beklenemez. Aksine, bilerek yapıldığından tespit edilip, 

ortaya çıkarılması son derece güçtür. Çünkü insan zekası bu konuda sürekli 

olarak yeni yöntem ve usuller bulmaktadır. Denetim elemanının görevi 

inceleme sırasında varsa bu çeşit hileleri belirleyip, ortaya çıkarmaktır. Bu 

konuda başarı sağlamak tamamen inceleme elemanın formasyon, tecrübe ve 

becerisine bağlıdır. Vergi inceleme elemanı ortaya çıkardığı hileleri ayrıntılı ve 

tam olarak tutanağa alır. Delillerle ilgili önlemlerin alınması, bu gibi durumlarda 

özel önem taşır.96 Belli başlı muhasebe hileleri aşağıdaki gibidir: 

 

Kayıt Dışı İşlemler; Beyana dayalı vergilemenin temel özelliği, beyanın 

dayanaklarının belgeler ve kayıtlar olmasıdır. Ancak günümüzde bir takım 

işlemler belgesiz yapılmakta ve yasal defterlere kaydedilmemektedir. Bu 

suretle oluşan işlemlere kayıt dışı işlemler denilmektedir. Bu durumda tutulan 

defterler, çıkarılan mali tablolar ve verilen beyannamelerin gerçeği 

yansıtamayacağı açıktır. 

 

Kayıt dışı işlemler fatura almamak, düzenlememek veya mevcut olan bir 

faturayı gizlemek suretiyle yapılır. Kayıt dışı işlemlerin genellikle satış 

hasılatını gizleyerek vergi kaçırma amacıyla yapıldığı görülmektedir. Satışı 

belgesiz yapılan malın işletmeye girişi de belgesiz ise matrah farkı, satış 

bedeli ile o malın maliyeti arasındaki farktır. Ancak satışı kayıtlara 

yansımayan malın, işletmeye girişi yapılmışsa satış bedelinin tamamı matrah 

farkı olur.97 

 

Uydurma Hesaplar; muhasebe hilelerinin bir çeşidi de, gerçek olmayan 

veya aldatıcı, yanıltıcı hesaplar kullanmak suretiyle yapılanıdır. Uydurma 

şahıslara yapılan satışlar, ödemeler, gerçek işlemleri içermeyen avans ve 

kapora hesapları gibi aldatıcı hesaplar kullanılması, gerçekte olmayan kişiler 

adına alacak hesaplan açılarak, daha sonra bu alacakların şüpheli hale 

                                                 
96 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları”.,s.151 
97 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları”.,s.152 
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geldiğini gösteren hesaplar98 açılmasını yaparak dönem karlarının 

azalmasını sağlamak örnek olabilir. Uydurma hesaplar genellikle hasılatı 

gizlemek veya maliyeti şişirmek amacıyla kullanılır ve çoğunlukla daha sonra 

uygun bir hesapla karşılaştırılarak kapatılır. Böylelikle işlemler gerçek 

durumundan farklı bir şekilde kayıtlara yansıtılarak vergi kaçırılmış olunur. 

 

Uydurma hesaplar çoğunlukla belgesiz ve kayıt dışı olarak yapılan 

işlemleri denkleştirmek amacıyla kullanılabilir. Burada hem işlem hem de 

belge vardır. Ancak işlem ile belge içeriği birbirinden farklıdır. Örneğin, 

gerçekte birisine yüksek bedelle ancak faturasız satılan mal, gerçek 

olmayan bir isme düşük bedelle satılmış olur. Bunun yanı sıra benzer 

işlemler maliyetin şişirilmesi amacıyla da uygulanabilmektedir. Maliyetin 

şişirilmesi olgusuna, maliyetleri üzerinden prim veya ödemesi yapılan iş 

kollarında sık rastlanmaktadır99 

 

Belge Sahtekarlığı; sahte kelimesi, "düzme, düzmece, yapmacık" veya 

"gerçek olmayan ancak gerçek süsü verilen şey", sahtekarlık ise "bir şeyi 

bilinçli olarak karşısındakini yanıltmak için bozma, değiştirme, buna yönelik 

“davranış" olarak tanımlanmaktadır100 

 

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ayrımının yapılmasında, 

ticari ilişkinin niteliği önem arz etmektedir. Yapılan işlemle, alınan belge 

arasında bir irtibat kurmak mümkün değilse (mal ve hizmetin nevi yönünden) 

o belgenin sahte belge olduğunu kabul etmek gerekir. 

 

Sahte fatura; gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifası bulunmadığı halde 

genellikle belli bir bedel (komisyon) karşılığı düzenlenen belgedir. 

 

                                                 
98 İstanbul Vergi Kontrol Bürosu, a.g.e, s.4l 
99 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları”.s.154 
100 Türkçe Sözlük" Türk Dil Kurumu, s 680 
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Sahte faturayı düzenleyen, genellikle fatura bedeli üzerinden belli bir 

komisyon almasına karşılık, belgeyi kullananlar ise söz konusu belgeye 

dayanarak katma değer vergisi indiriminden yararlanmak, gelir vergisi 

tevkifatına dahil konularda stopaj gelir vergisi ödememek, belgesiz alınan 

mal veya yapılan giderleri gizlemek, çalıntı veya kaçak olarak yurda giren 

emtialara yasal görüntü vermek, haksız bir şekilde vergi iadesi almak, gerçekte 

ödenmiş ancak belgelendirilmemiş olan bir kısım maliyetler nedeniyle 

doğabilecek yüksek karları önlemek, gibi. nedenlerle sahte fatura 

kullanılmaktadır. 

 

Sahte belgeler, her çeşit şekil şartlarına sahip, ciddi bir işletmeye ait 

imajı verecek şekilde dizayn edilirler. Sahte faturanın; belgesiz satış 

yapma imkanı olmayan fakat randıman oranlarını düşük gösterme 

olanağına sahip imalat işletmelerinde mal alımında değil çoğunlukla ilk 

madde veya hammadde alımlarında kullanılır. Firma, maliyetlerini artırarak 

kazancını sahte belge sayesinde düşürdüğünden daha az vergi ödeyerek 

vergi kaçağına neden olacaktır. Bu nedenle “sahte belge vergi kaçırmak 

amacıyla kullanılmaktadır.101 

 

Belge sahtekarlığının bir diğer çeşidinde ise; şekil şartlarına uygun 

olarak belgeler düzenlenir. Bu belgeler içerdikleri bilgiler bakımından geçersiz 

ve yanlıştır. Buna göre mal ve hizmetin miktar veya değerini gereğinden daha 

az veya daha çok gösteren, alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası "tahrif 

suretiyle değiştirilmiş belgeler”, gerçek durumu göstermediğinden, 

"Muhteviyatı itibariyle Yanıltıcı" belge olarak kabul edilmektedir.102 

 

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ayrımının yapılmasında, 

ticari ilişkinin niteliği önem arz etmektedir. Yapılan işlemle, alınan belge 

                                                 
101 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları”.s.154  
102Ümit ÖKTEN "Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Vesika Tanzim Etme veya Bunları Bilerek 
Kullanma Fiilinde Suçun Oluşumu ve Cezalandırma" Vergi Raporu, Sayı:. 12, s.27 
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arasında bir irtibat kurmak mümkün değilse (mal ve hizmetin çeşidi 

yönünden) o belgenin sahte belge olduğunu kabul etmek gerekir.103 

 

Bilançonun Maskelenmesi; belli bir amaca dönük olarak bilançonun 

olduğundan farklı düzenlenmesidir. Bilanço maskelemesinin amacı, işletmenin 

ekonomik ve mali yapısı ile karlılık ve likitidesi hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi 

vermek veya imaj yaratmaktadır104 

 

Bilanço maskelemesi, çoğunlukla bilançonun tanzimi sırasında  

(envanter ve hesapların kapanışı sırasında) ve bilançoyu olumlu veya 

olumsuz göstermek amacıyla yapılır. Bilançonun olumlu yönde 

maskelenmesi, işletmenin mali ve ekonomik durumunun olduğundan daha iyi, 

olumsuz yönde maskelenmesi durumunda ise daha kötü gösterilmesi 

amaçlanmaktadır.105 

 

Bilançonun olumsuz yönde maskelenmesinin amaçları arasında ; vergi 

kaçırmak, kar dağıtmamak veya az dağıtmak, alacaklılarla avantajlı 

anlaşmalar yapmak, hisselerin borsa değerini düşürerek spekülasyon yapmak 

sayılabilir. Bu nedenle, değerleme yapılırken işletmenin mevcut kıymetleri ve 

stoklarının olması gerekenden düşük değerlenmesi, amortisman ile 

karşılıkların olduğundan yüksek ayrılması, senetsiz alacakların reeskonta tabi 

tutulması, peşin tahsil edilen gelecek döneme ait değerlerin kayıtlarda yer 

almaması vb. hallerde bilanço, olumsuz yönde maskelenmiş olur. 

 

Bilançonun olumlu yönde maskelenmesinin amaçları arasında ise; daha 

fazla kredi temin etmek, fazla kazanç (dividant) dağıtmak, borsada kota olan 

hisse senetlerinin fiyatını yükseltmek, vergi ödeyebilmek vb. gösterilebilir. 

                                                 
103 Şeker-Aydın, a.g.e., s.45 
104 H.U.D.Yayınları., “Denetim İlke ve Esasları”.,s.154 
105 H.U.D.Yayınları., “Revizyon ve İşletmelerde Vergi İncelemesi.,s.53 
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Vergi Hukukuna Uygunluk Revizyonu; vergi incelemesi (revizyonu), 

vergi hukuku hükümlerine göre yapıldığından verginin tarh ve tahakkuku ile 

ilgili bir işlemdir. Diğer bir yaklaşımla vergi revizyonu, vergi muhasebesine 

dayanılarak, vergi emniyetini sağlamak ve kanuni hükümlerin yerine getirilip 

getirilmediğini araştırmak maksadıyla, kanuni yetkiye dayanılarak yapılan bir 

incelemedir.106 

 

Bu nedenle vergi incelemelerinde muhasebe işlemlerinin ve 

sonuçlarının vergi yasalarına uygunluğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Defter, kayıt ve belgeler çerçevesinde yapılan vergi incelemesi, 

uygunluk denetiminin vergi hukuku bakımından bir görünümünü 

oluşturmaktadır. Vergi incelemesinin defter, kayıt ve belgeler çerçevesinde 

yapılması halinde, vergi mevzuatına aykırılık olup olmadığı yolunda yapılan 

araştırma, çalışma ve tespitler için "Vergi hukukuna uygunluk denetimi" 

deyiminin kullanılması yerindedir.107 

 

Vergi hukukuna uygunluk revizyonunda, tutulan defterlerin ve vergi 

matrahının tespitine yönelik işlemlerin, dönem kazancını (matrahını) etkileyen 

faaliyetlerin kanuni ilkelere uygun olup olmadığı önem arz etmektedir. Bu 

anlamda işletmenin aktif ve pasif kıymetlerinin miktar ve değerlerini tespit 

etmek. Envanter uygulamalarından özellikle stokların değerlenmesine yönelik 

işlemler, yeniden değerleme ve amortisman uygulamaları, çeşitli şekillerde 

yapılan maliyet revizyonları, sermaye ve kâr yedeği niteliğindeki fonların 

ayrılması, karşılık ve reeskont işlemleri vb. konularda dönem sonuçlarını 

etkileyenlerin vergi hukukuna uygunluğu araştırılmaktadır.108 

 

                                                 
106 H.U.D., “Revizyon ve İşletmelerde Vergi İncelemesi.,s.140.141 
107 ŞEKER, N.,a.g.e.,s.357 
108 ŞEKER, N.,a.g.e.,s.358 
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Bunun yanı sıra yapılan giderlerin vergi kanunları açısından kabul 

edilebilir olup olmadığı, kanunen  kabul edilemez nitelikteki giderlerin  vergi 

matrahına dahil olup olmadığı, vergi istisna ve indirimlerinden yararlanan 

işletmelerin işlemlerinin gerek vergi  kanunlarına gerekse bununla ilgili diğer 

mevzuata uygun olup olmadığı gibi, mükellefin gerek defter kayıtları ve 

gerekse bunun sonucunda düzenlediği beyanlarının vergi hukuku 

hükümlerine uygunluğu, vergi incelemeleriyle araştırma konusu 

yapılmaktadır.109 

 

Vergi hukukuna uygunluk denetiminin bir parçası da, vergi incelemesi 

sırasında belirlenen matrah veya vergi farkı veya usul hükümlerine aykırılıklar 

nedeniyle kesilecek olan cezalara ilişkin hükümlerdir. Bu anlamda kasta 

dayalı olan ve olmayan işlemler, vergi ceza hukuku açısından önem 

taşımakta, usul hükümlerine aykırılıklar ile vergi kasdı yoluyla ziyaa uğratılan 

vergiler ayrımı vergi inceleme raporunda ortaya konulmaktadır. 
 

1.3.VERGİ İNCELEMESİNE YÖNELİK VERGİ HUKUKUMUZDA YER 
ALAN DÜZENLEMELER 

 

1.3.1.İnceleme Usul Ve Esaslarına Yönelik Düzenlemeler 
 

İncelemeye Yetkili Olanların Yetki ve Sorumlulukları; VUK’da Vergi 

incelemesine yetkili olan elemanların sahip oldukları yetkiler konusunda ayrı 

ve özel bir belirleme yapılmamıştır. Bununla birlikte, vergi kanunlarının 

uygulanmasın da mükelleflere verilen yükümlülükler ve bunların dönem 

matrahlarının tayin ve tespitine ilişkin ödevleri göz önünde bulundurulmak 

suretiyle inceleme elemanlarının görevlerinden doğan yetkileri 

belirlenmektedir.110 

                                                 
109 Denetim.,a.g.e.s.147 
110 Şükrü Kızılot,: “VUK ve Uygulaması”, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 1995.s.1258 
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Vergi inceleme elemanlarının yetkilere sahip olması incelemenin 

başarılı, kolaylıkla ve bütün tespitlere en kısa sürede ulaşmak bakımından 

önemlidir. Vergi inceleme elemanlarının sorumluluklara sahip olması, idare ve 

mükellefin haklarını korumak açısından önemli bir unsurdur. 

 

Vergi inceleme elemanlarının başlıca yetkileri; defter ve belgeleri 

istemek, incelemeyi işyerinde yapmak, işyerini gezip görmek, yükümlüden 

bilgi vermesini istemek, gerekmesi halinde sulh yargıcından izin alarak arama 

yapmak, arama sonrasında bulunan delilleri daireye getirmek, fiili envanter 

tespiti yapmak, imalat işletmelerinde birim üretim zamanı ve miktarına yönelik 

tespitler yapmak, mükellef ile üçüncü şahıslardan bilgi istemek, mükellefin 

veya temsilcisinin inceleme tutanağını imzadan imtina etmesi halinde defler 

ve belgeleri vergi ve cezalar kesinleşinceye kadar alıkoymak, inceleme 

sırasında vergi farkı veya ceza çıkacağının anlaşılması üzerine mükellefin 

menkul ve gayrimenkulleri üzerine ihtiyari tedbir konulmasını isteyebilmek 

şeklinde  sıralanabilir.111 

 

İnceleme elemanları kural olarak mükellefin işyerinde inceleme 

yapmak zorunda olduklarından VUK'nun 136. md. hükmü gereği 

"yanlarında memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkilerini gösteren 

fotoğraflı bir vesika bulundurur ve gittikleri işyerinde işe başlamadan 

önce bu vesikayı ilgiliye gösterirler. Bu durum, bir takım istismarları 

önlemek bakımından büyük önem taşımaktadır. İnceleme elemanı 

tarafından gösterilmediği takdirde bu vesikayı iş yeri sahibinin inceleme 

elemanından göstermesini isteme hakkına sahiptir. 

 

VUK'nun 140. md. inceleme elemanlarının vergi incelemesi sırasında 

uyacakları esasları düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasına göre "inceleme 

elemanı, incelemeye tabi mükellefe incelemenin konusunu, işe başlamadan 

                                                 
111 Şükrü Kızılot,: “VUK ve Uygulaması”, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 1995.s.1259 
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önce net olarak izah etmek durumundadır. İncelemenin konusunun 

açıklanması; inceleme döneminin bildirilmesi, mükellefin belirtilen döneme ait 

hesap ve işlemlerinin hangi vergiler bakımından inceleneceğinin ifade 

edilmesini içerir.  

 

İnceleme elemanlarının mükellefin çalışma koşullan ve iş akışı  

hakkında bilgi sahibi olduktan sonra, inceleme saatlerini, optimal verimi elde 

edebilecek ve işyerini gereksiz yere meşgul etmeyecek şekilde 

programlaması yararlı olacaktır. Örneğin, mesai saatleri içinde bile olsa belirli 

günlerde ve saatlerde iş hacmi artan bir ticarethanede fiili envanter 

yapılması, işlerde aksamaya neden olabilecektir. 

 

VUK’nun 140. md. son fıkrasında ise inceleme bitince, bunun 

yapıldığını gösteren bir tutanağın, nezdinde inceleme yapılan mükellefe  

verileceği.açıklanmıştır. Bu tutanak, inceleme elemanı tarafından verilmemişse, 

mükellefin talep etme hakkı vardır.112 

 

Vergi inceleme elemanlarının görevleri gereği uymaları gereken bir 

takım kurallar bulunmaktadır. VUK.’nun vergi mahremiyeti adlı  5 md. 

1.fıkrasında ;”Aşağıda yazılı kimseler, görevleri dolayısıyla mükellefin veya 

mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, 

işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere, 

öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa 

edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nefine kullanamazlar" 

hükmünü taşımakta olup, fıkranın 1.bendinde ise vergi muameleleri ve vergi 

incelemeleri ile uğraşan memurların da bu kapsamda olduğu belirtilmiştir.  

 

Vergi mahremiyeti kuralına en fazla uymak durumunda olanlar vergi 

inceleme elemanlarıdır. Gerekçesi ise belirtilen sırları veya gizli kalması 

                                                 
112 KOCAHANOĞLU.,a.g.e.,s.22 
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gereken hususları en fazla öğrenebilecek olanlar vergi inceleme 

elemanlarıdır.113 

 

Sözü edilen kuralların bir başkası da, VUK'nun "Yasaklar" başlıklı 6. 

md. yer almaktadır. Söz konusu madde de inceleme elemanının belirli  

kişilerin hesap ve işlemlerini inceleyemeyeceği sayılmak suretiyle 

belirtilmiştir. 

 

 Diğer yandan, vergi mahremiyetinin ihlali ve mükellefin özel işlerini 

yapan incelemeye yetkili olanlar hakkında cezai müeyyidelerin uygulanacağı 

VUK’nun 362. ve 363. maddelerinde belirtilerek idarenin güvenirliği korunmaya 

çalışılmıştır. 

 

Son olarak yasalarla düzenlenmese bile vergi inceleme elemanlarının 

kişiliği, tutum ve davranışları açısından kişisel sorumluluklarını vurgulamak 

gerekir. Bu özelliklerin vurguladığı denetim elemanı, yüksek ahlaki niteliklere 

ve karaktere sahip olmak durumundadır, Gerçektende de inceleme 

elemanları, vergi incelemesinin özelliği gereği, çoğu zaman bir soruşturmacı 

özelliğine bürünmekte, bu nedenle bir benzetme yapmak gerekirse bazen bir 

savcı, bazen de kanunun çizdiği sınırlar ve koşullar dahilinde matrah takdiri 

yetkilerini kullanarak bir yargıç özelliğine bürünmektedirler. Üstelik bu 

elemanlar, vergisel işlem alanların genişliği nedeniyle, incelemenin yönünü, 

metodunu ve sınırını belirlemek konusunda oldukça geniş bir hareket 

serbestisine sahip bulunmaktadırlar.114 

 

İnceleme elemanlarına verilen eğitim ve yaptıkları iş nedeniyle 

şüpheci bir perspektiften bakmaları gerekmektedir. Keza vergi 

incelemesinde ödenecek verginin doğruluğunu tespite çalışılırken, sadece 

                                                 
113 ŞEKER.,a.g.e.,s.155 
114 AKYOL, Okan., “Türkiye’de Vergi Denetimi Kapsamında Vergi İncelemesinin Etkinliği”, İzmir, 1997., 
s.248 
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belge ve kayıtlar üzerinde yapılacak bir inceleme, bu amacı 

gerçekleştirmeyebilecek, bu nedenle belge, işlem ve kayıtların doğruluğu 

hakkında şüpheci bir yaklaşım içine girilerek, bunların gerçek olup 

olmadığı, değişik tekniklerden yararlanılarak öğrenilmeye çalışılacaktır. Ancak 

bu yaklaşım, bazen inceleme elemanlarının tarafsızlık ve objektiflikten 

uzaklaşarak salt hazine yararına davranmalarına neden olabilmektedir. 

 

Bu nedenle, objektif hareket eden, olayların gerçek mahiyetini vergi 

yargıcı gibi araştıran, tespit etmeye çalışan; mükelleflerin ileri sürdükleri 

hususları incelemenin evreler boyunca ciddiye alıp, onların açısından da 

konuyu araştıran; yükümlünün kendi lehine olan hususları bilgisizlik nedeniyle 

atlamış olması halinde, bunları yükümlü lehine düzeltmeyi önerebilen, 

incelemenin son görüşmesinde bulgularını açık olarak ortaya koyan 

inceleme elemanı, hazine yararı ile yükümlünün tepkisini dengelemiş ve 

ödenecek bir ek tarhiyatın zeminini oluşturmuş olacaktır. 
 

1.3.2.İncelemeye Tabi Olanlar 
 

VUK'nun "İncelemeye Tabi Olanlar" başlıklı 137. md. metninde "Bu 

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

vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel 

kişiler vergi incelemesine tabidirler" şeklinde ifade edilmiştir. 

 

Madde metninde yer alan gerçek ve tüzel kişilerden maksat, vergi 

kanunları açısından mükellef veya sorumlu olanlardır. Bu bakımdan bir 

mükellef veya sorumlunun vergi incelemesine tabi tutulması için, defter ve 

belge tutmak ve bunları ibraz mecburiyeti olacaktır. Ancak mükellefin defter 

ve belge tutması şart olmakla beraber, bu husus tamamlayıcılık özelliği 

taşımaktadır. 
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Vergi mükellefi olmak vergi incelemesi yapılabilmesinin ön koşuludur. 

Keza vergi matrahları, defter ve belgelere göre tespit edilemeyen mükellefler 

de mevcuttur. Örnek vermek gerekirse yalnızca gayrimenkul ve menkul 

sermaye iradı elde eden mükelleflerin, veraset ve İntikal vergisi mükelleflerinin 

defter tutma zorunluluğu yoktur. Buna rağmen, bir mükellefin defter 

tutmaması, onun incelenmeye alınmasına engel olamaz. Kaldı ki, defter ve 

belge tutması gerekirken hiç tutmayan vergiye tabi gelirlerin ortaya 

çıkarılması için de vergi incelemesi yapılması zorunludur.115 

 

Vergi incelemesinin esas itibariyle işletmelerde yapılması nedeniyle, 

vergi revizyonu ile eş anlamlı kullanıldığı, bu nedenle defter ve buna dayanak 

olan belgeler ile muhasebe sistemi üzerinde genel hükümlere ve vergi yasaları 

hükümlerine göre yapılan bir revizyon olarak tanımlanmaktadır. Bu 

tanımlamadan hareketle vergi incelemesinin defter tutmak durumunda 

bulunmayan mükellefler bakımından uygulanamayacağı sonucuna varmak 

yanlış olacaktır. Keza VUK'nun 137. Maddesi"...evrak ve vesikaları 

muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan..." ifadesine yer vererek, daha 

geniş bir çerçeve çizmiş ve bu şekilde oluşabilecek kısıtlamaları önlemiştir. 

 

VUK'nun 172. md., kanunda yer alan esaslar dahilinde defter tutmak 

zorunda olanları saymıştır. Buna göre; ticaret ve sanat erbabı, ticaret 

şirketleri, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi 

işletmeler, serbest meslek erbabı ve çiftçiler defter tutacaklar arasında 

bulunmaktadır. VUK'nun 173. md. ise defter tutma mecburiyeti dışında 

bırakılanlara yer verilmiştir. VUK'nun 182-214. maddeleri hangi defterlerin 

tutulacağı ve özel kayıtlara; 232-252. maddeleri arasında ise düzenlenecek 

ve/veya alınacak ve/veya bulundurulacak vesika ve evraklara ait bütün 

unsurları birlikte yer vermiştir. Defter, belge ve vesikaların muhafaza ve ibraz 

ödevi ise VUK'nun 253-256. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

                                                 
115 KOCAHANOĞLU.,a.g.e.,s.15-16 
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Diğer yandan vergi incelemesine muhatap olan mükellef veya 

sorumluların, üçüncü şahıslarla yaptıkları özel sözleşmeleri ileri sürerek, 

kendilerine salınacak vergi ve cezalardan kurtulmaları mümkün değildir.116 

Nitekim VUK. md.8/3 fıkrasında "vergi kanunlarıyla kabul edilen haller 

müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik 

özel mukavelenameler vergi dairelerini bağlamaz" hükmü mevcuttur. 

 

1.3.3.İncelemeye Tabi Olanların Ödevleri 
 

Vergi incelemesinin etkin ve olumlu bir şekilde işlemesi için, 

mükelleflere düşen bazı ödevler bulunmaktadır. İlk olarak mükellef, VUK'nun 

256. md. göre "muhafaza ettikleri her çeşit defteri, vesika ve karnelerini; 

muhafaza süresi içinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve 

incelemeye arz etmek" zorundadır. Defler ve belgelerin incelemeye ibraz 

edilmemesi, dönem matrahının resen takdirini gerektirmekte, aynı zamanda 

kaçakçılık suçunun oluşumunda kasten yapılmış bir fiil olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

VUK'nun 257.md. mükelleflerin inceleme sırasında yapmaya mecbur 

oldukları hususlar belirtilerek mükelleflere belli zorunluluklar getirmiştir.  

 

VUK’nun 171. maddesinde belirtildiği üzere mükellefler tutacakları 

defterleri vergi uygulaması bakımından belirli maksatları yerine getirecek 

şekilde tutmak zorundadır.  

 

VUK’nun 219. maddesinde belirtildiği üzere mükellefler işlemlerini 

defterlere zamanında kaydetmek zorundadır. 

 

                                                 
116 ŞEKER.,a.g.e.,s.148 
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1.3.4.İnceleme Zamanı 
 

VUK'nun 138 maddesinde belirtildiği üzere "Vergi incelemesinin ne 

zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir İnceleme, 

neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı 

süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. Evvelce inceleme yapılmış veya 

matrahın resen tarh edilmiş olması, yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse 

tarhiyatın ikmaline mani değildir." hükümlerini taşımaktadır. 

 

Söz konusu madde metninde tarh zamanaşımı sonuna kadar her 

zaman yapılacağı belirtildiğinden incelemenin içinde bulunulan dönem dahil 

önceki beş hesap dönemi ile ilgili olmak üzere her zaman yapılabileceği 

anlaşılmaktadır. 

 

1.3.5.incelemenin Yapılacağı Yer 
 

VUK'nun "İncelemenin Yapılacağı Yer" başlıklı 139. md. vergi 

İncelemelerinin esas itibariyle incelemeye tabi olanın işyerinde yapılacağını; 

iş yerinin müsait olmaması, ölüm, iş in terk edilmesi gibi zaruri nedenlerle 

incelemenin yerinde yapılmasının imkansız olması veya mükellef ve vergi 

sorumlularının istemeleri halinde incelemelerin dairede yapılabileceği 

belirtilmiştir. 

 

Mevzuatımıza göre vergi incelemeleri, genel olarak incelemeye tabi 

olanın iş yerinde yapılmalıdır. Uygulamada vergi incelemeleri, vergi 

inceleme elemanlarının resmi çalışma ofislerinde yapılmaktadır. Bunun 

sebebi; incelemenin ve inceleme elemanının güvenliğini korumak, 

inceleme yapmaya gerekli ortamın işyerinde bulunmaması, incelemenin 

mükellefin faaliyetini aksatmasına neden olması, mükellefin psikolojik 

olarak etkilenmesi ve benzeri olaylardır.  
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İş yerinin müsait olmadığına veya mükellefin incelemenin resmi çalışma 

yerinde yapılmasını istediğine dair herhangi  bir tespit  olmaması 

durumunda, incelemelerin resmi çalışma yerinde yapılması halinde usul 

hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle, vergi yargısının hazine aleyhine 

kararlar verdiği görülebilmektedir.117 
 

1.3.6.İnceleme Tutanakları 
 

VUK’nun 141. md. "İnceleme esnasında lüzumlu görülen hallerde, 

vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap durumları ayrıca tutanaklar ile tespit ve 

tevsik olunabilir, ilgililerin itiraz ve mülahazaları varsa, bunlar tutanağa 

geçirilir. Bu suretle düzenlenen tutanakların birer nüshasının mükellefe veya 

nezdinde inceleme yapılan kimseye bırakılması mecburidir. İlgililer, 

tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde, tutanakta bahis konusu edilen 

olaylar ve hesap durumlarını ihtiva eden defter veya vesikalar, nezdinde 

inceleme yapılandan rızasına bakılmaksızın alınır ve inceleme neticesinde tarh 

edilen vergiler ve kesilen cezalar kesinleşinceye kadar geri verilmez. İlgililer 

her zaman bu tutanakları imzalayarak, defter ve vesikaları geri alabilirler. 

Ancak bu defterlerin suç delili olmaması şarttır..." şeklinde açıklanmış ve 

inceleme tutanaklarının unsurlarına netlik kazandırılmıştır. 

 

Madde metninden anlaşılacağı üzere inceleme tutanakları, vergiyi 

doğuran olayı ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetini saptamaya 

yönelik olup, inceleme esnasında bulunan ve delil oluşturacak çeşitli olay ve 

bilgiler ile, bu olay ve bilgiler üzerinde incelemeye muhatap olanların 

mutabakatını veya itirazlarını yazılı hale getirerek; ödenmesi gereken verginin 

saptanmasında önemli ispat vasıtası olma işlevine sahiptir.  

 

                                                 
117 Şengül,KILIÇ: "VUK’nun 139. Maddesinin Aksayan Yönleri ve Bir Öneri" Vergi Dergisi , 
Sayı. 12. Ağustos-Eylül 1994. s.43. (Danıştay 4. Daire E. 1985/1552 K. 1986/2.109 sayılı 
Kararı) 
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İnceleme tutanakları, inceleme yapılan mükellef hakkında veri 

olarak kullanılabilecek bütün bilgileri içerdiği gibi işletme faaliyeti, işletmenin 

ortakları ve yapılan işlemler hakkında bilgi vermesi nedeniyle incelemenin en 

önemli veri kaynağıdır. 
 

1.3.7.Vergi İncelemesine Yardımcı Unsurlar 
 

Vergi Denetiminin en önemli unsuru vergi incelemeleridir. Bu nedenle 

Vergi Usul Kanununda Vergi incelemelerinin etkin ve hızlı bir şekilde 

yapılabilmesini sağlayacak yardımcı unsurlara yer verilmiştir. Vergi Usul 

Kanununda yer alan bu düzenlemeleri; VUK’nun 148. md. bilgi verme, 

VUK’nun 149. md. sürekli bilgi verme, VUK’nun 152 md. istihbarat arşivi 

ayrıca VUK’nun 142. maddesindeki arama ve aramalı vergi incelemesi 

oluşturmaktadır. Kanunda yer alan bu düzenlemeler, verginin doğruluğunu 

araştırıp tespit etmek açısından büyük öneme sahiptir. 

 

Bilgi İsteme; VUK’nun 148. maddesinde açıklandığı üzere kamu 

idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan 

diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar.  

 

Bilgiler yazılı veya sözlü istenilir. Sözle istenen bilgileri 

vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine uygun 

bir süre verilir. Bilgi istenmek üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez.  

 

VUK’nun bilgi vermekten imtina edememek başlıklı 151. 

maddesinde; Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzelkişilerin, özel 

kanunlarda yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina 

edemeyecekleri açıklanmıştır. 
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Yasa ile, bilgi isteme ve toplama kurumu, doğrudan denetleme 

araçlarına yardımcı bir müessese olarak getirilmekte ve vergi denetim 

fonksiyonunun gücü ve etkinliği artırılmak istenmektedir.118  

 

VUK’nun 355. ve 361. md. ise bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında 

yapılacak cezai müeyyideler yapılacağı açıklanmıştır. 

 

Sürekli Bilgi Verme Ödevi; Vergi Usul Kanununda yer alan bu 

düzenleme sayesinde bilgiler güncellenmekte buna bağlı olarak yenilikler, 

değişiklikler takip olanağı bulmaktadır. 

 

VUK’nun 149. maddesinde kamu idare ve müesseseleri (Kamu 

hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler 

vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve 

vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve 

devamlı olarak yazı ile vermeye mecbur oldukları açıklanmıştır. 

 

Vergi İstihbarat Arşivi; VUK’nun 150 ve 152. md. sayılanlar hariç 

olmak üzere bilgi toplama bölümünde belirtilen kaynaklardan toplanacak 

bilgilerin istihbarat arşivlerinde gizli olarak saklanacağını, bu arşivlerden 

kimlerin ve ne suretle faydalanabileceğinin Maliye Bakanlığınca tespit 

olunacağını hükme bağlamıştır. 

 

Mali istihbarat arşivi yönetmeliğinde, "istihbarat belgelerinin il arşivinde 

toplanması esası bulunmakta olduğundan, istihbarat arşivleri defterdarlıklara 

bağlı gelir müdürlükleri nezdinde kurulmuşlardı. Merkezde kurulan söz 

konusu şubeden sonra, istihbarata ilişkin tüm bilgilerin bilgi işlem merkezinde 

toplanması usulüne geçildiği görülmektedir119 

                                                 
118 KOCAHANOĞLU.,a.g.e.,s.81 
119 ŞEKER.a.g.e.,s.385 
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Arama ve Aramalı Vergi İncelemesi; VUK’nun 142. ve 147. md. 

arasında arama ile ilgili konular yer almasına rağmen aramanın genel bir 

tanımı kanunda yer almamaktadır. Arama; vergi gizlenmesi suretiyle işlenen 

bir vergi suçuna ait delillerin suçu işleyen, suça iştirak eden, yardım eden 

veya ilgisi bulunan diğer kişilerin işyerlerinde, ikametgahlarında veya bu 

kimselerin üzerlerinde aranıp meydana çıkarılması veya elde edilmesi 

amacıyla başvurulan bir müessesedir.120 

 

VUK’nun 142. md. arama yapılabilecek haller belirtilmiştir. Maddenin 

ilk fıkrasında “İhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla bir mükellefin vergi 

kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla 

ilgili görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama yapılabilir” 

şeklinde aramanın unsurları belirtilmiştir. 

 

Madde metninde; "vergi kaçırıldığına delalet eden emareler 

bulunursa..." ifadesinin kullanılmış olması, kesin ve somut olarak vergi 

kaçırmayı ispatlamaya yönelik deliller bulunmasını gerektirmemektedir.121 

Zira emare (belirti), başlı başına delil niteliğinde ve kuvvetinde olmamakla 

birlikte bir fiilin işlendiğini doğrulayan kavramdır.122 Bu nedenle arama 

yapılabilmesi için vergi kaçırıldığına ilişkin maddi  delil  şeklindeki herhangi 

bir belirti yeterli olacaktır.123 

 

Arama yapılabilecek haller VUK’nun 142. md. aşağıdaki şekilde 

belirtilmiştir. Arama yapılabilmesi için, vergi incelemesi yapmaya yetkili 

olanların buna lüzum görmesi ve gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye 

yetkili sulh yargıcından bunu istemesi ve Sulh yargıcının istenilen yerlerde 

arama yapılmasına karar vermesi ön koşuludur. 

                                                 
120 Ali,DAYIOĞLU:Arama ve Aramalı Vergi İncelemesinde Mükellefin Haklan". Vergi Sorunları 
Dergisi.1995,s 100  
121 ŞEKER, a.g.e.,s.394 
122 ARICA, a.g.e.,s.24  
123 KOCAHANOĞLU.a.g.e.,s.35 
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VUK’nun 142. maddesinin son fıkrasında İhbar üzerine yapılan 

aramada ihbar sabit olmazsa nezdinde arama yapılan kimse muhbirin adının 

bildirilmesini isteyebilir, bu takdirde, vergi dairesi muhbirin ismini bildirmeye 

mecburdur. 

 

Söz konusu madde metninde Aramada bulunan ve incelenmesine 

lüzum görülen defter ve vesikalar müfredatlı olarak bir tutanakla tespit olunur. 

Arama yapıldığı sırada zaman müsaadesizliği ve sair nedenlerle bu tutanağın 

tanzimi mümkün olmazsa, bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defter ve 

vesikalar, mükellef nezdinde emin bir yere konur veya kablar içinde daireye 

nakledilir. Defter ve belgelerin aramayı yapan tarafından mühürlenmesi ve 

mümkün olan ahvalde mükellefin mührünün de vaz'ı şarttır. Defter ve 

belgelerin iyi saklanmamasından doğacak zararı idare tazmine mecburdur. 

şeklinde açıklanmıştır. 

 

VUK’nun 144. maddesinde incelemede usul adlı maddesine göre 

Arama yapılan hallerde inceleme çabukça ve her işten önce yapılır. İnceleme 

sırasında vergi ile ilgisi olmayan şahsi ve özel mektup ve diğer evrak makbuz 

karşılığında sahiplerine geri verilir.  

 

VUK’nun 145. maddesinde incelemenin nasıl biteceği şu şekilde 

açıklanmıştır; 

 

Arama neticesinde alınan defter ve vesikalar üzerindeki incelemeler en 
geç üç ay içinde bitirilerek sahibine bir tutanakla geri verilir. 
İncelemelerin haklı nedenlere binaen üç ay içinde bitirilmesine imkan 
olmayan hallerde sulh yargıcının vereceği karar üzerine bu süre 
uzatılabilir… 

 

VUK’nun 146 md. göre arama sebebiyle alıkonulan defter ve belgelere 

yapılması gerekli kayıtların yapılamaması nedeniyle defter ve belgelerin geri 

verilmesinden sonra belli bir süre verileceğini açıklamaktadır. 
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1.4.VERGİ İNCELEMESİNDE MATRAH TAKDİRİ 
 

1.4.1.Vergi İnceleme Elemanlarının Matrah Takdir Yetkisi 
 

Vergi İnceleme elemanlarının re'sen matrah takdiri, tarh edilecek 

verginin  matrahının, gerekli araştırmalar yapılarak gerçeğe en yakın bir 

şekilde saptanmasını kapsamaktadır. Vergi inceleme elemanları, defter ve 

belge düzenine uyulup uyulmadığını ve bu düzenlerin yansıttığı biçimsel 

görünüşün gerçeğe uyup uymadığını araştırmak ve bu yoldan ödenmesi 

gereken vergilerin doğruluğunu saptamak ile124 görevli oldukları için 

mükelleflerin vergi yasaları doğrultusunda beyan etmeleri gereken matrahları, 

serbest delil olanaklarından yararlanarak gerçeğe en yakın bir şekilde tespit 

edecek kişilerdir. 

 

Vergi inceleme elemanlarının matrah takdir yetkisine sahip olması bazı 

yazarlar tarafından tartışma konusu yapılmıştır. Bu görüşler genel olarak şu 

şekildedir;“Vergi inceleme elemanlarının vergi incelemesinden beklenen 

amaçları elde edebilmeleri için, tek yanlı olarak, matrah veya matrah farkı 

bulmak için çaba sarf etmeleri çok doğaldır. Tek bir eleman olarak yaptıkları 

incelemelerin, ne derece objektif değerlendirmeleri ve tespitleri içereceği 

tartışılabilir. Vergi inceleme yetkisi kullanılarak, keyfi idare uygulaması 

sonucu doğuracak bir işleme ulaşabilmek mümkündür.”125 “Kıyaslama, 

değerlendirme ve ölçümleme unsurlarını kapsayan matrah takdirinin, nesnel 

olguları ortaya çıkarmakla görevlendirilmiş inceleme elemanlarına bırakılmış 

olması, kuramsal yönden yerinde görülemez. Bu nedenle 2791 sayılı 

yasanın getirdiği değişiklik eleştirilebilir.”126 

 

                                                 
124 KANETİ.a.g.e.,s.125 
125 ŞEKER.,a.g.e.,s.56 
126 KANETİ.,a.g.e.,s.125 
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Buna karşılık vergi inceleme elemanlarının tek başına inceleme 

yapmaları sonucunda bulunan matrah farklarının belirli kontroller altında 

gerçekleştirdikleri bir gerçektir.Vergi İnceleme elemanlarının hazırladıkları 

raporlar vergi inceleme birimlerinde bulunan “ rapor okuma komisyonlarında” 

tekrar okunmakta ve rapor vergi mevzuatı yönünden bütün ölçütleri göz 

önüne alınarak kontrol edilmekte ve inceleme elemanının objektif 

değerlendirmelerde bulunması sağlanmaktadır. 

 

Öte yandan olması gereken matrahın tespitine yönelik yapılan inceleme 

sırasında, (delillendirme açısından işletme içi ve dışı donelerden 

yararlanabilen ve kıyaslamalar yapabilen inceleme elemanının tüm bu 

çalışmaları sonucunda tespit ettiği matrahın takdir edilmiş bir matrah olarak 

değerlendirilmemesi (re'sen takdir nedenlerinden birinin bulunamaması 

durumunda) yasa değişikliği öncesinde olduğu gibi verginin daha hızlı 

salınmasını engelleyecektir.127  

 

Vergi inceleme elemanlarının veya Takdir komisyonlarının  matrah 

takdiri hiçbir şekilde keyfi kararlarıyla olmamaktadır. Matrah  takdiri sadece 

takdir nedenlerinin birinin varlığı halinde mükellefin vergi matrahının kısmen 

veya tamamen defter, kayıt ve belgeleri veya kanuni ölçülere dayanılarak 

tespitinin mümkün bulunmadığı kabul edilmekte, bu nedenle vergi matrahının 

vergi inceleme elemanları veya takdir komisyonları tarafından tespiti yoluna 

gidilmektedir. 

 

1.4.2.Takdir Komisyonlarının Matrah Takdiri 
 

VUK’nun 30. md. belirtildiği üzere takdir komisyonlarının resen matrah 

takdiri yetkisi bulunmakla birlikte takdir komisyonlarının sadece takdir için 

                                                 
127 Maliye ve Gümrük Bakanlığı. Türk Vergi Kanunları Gerekçeleri, s.678 
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gönderilen konularla sınırlı olmak üzere inceleme yetkisine sahip oldukları 

söylenebilir. 

 

Vergi Usul Kanununda açıklandığı üzere takdir komisyonları, 

kendiliklerinden karar alamazlar. Karar alabilmeleri için, mutlaka bu konuda 

bir talebin bulunması gerekir. Takdir kararının neden unsurunu oluşturan 

bu istek, genellikle tarh işlemini yapmaya yetkili vergi dairesinden,128 bazen de 

VUK'nun 267. md. olduğu gibi takdir yoluyla emsal bedelin tespiti için 

mükellefin veya idarenin (inceleme elemanının) talebinden 

kaynaklanmaktadır. Söz konusu madde metnine göre  emsal bedelin 

tespiti…ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonlarınca takdir yolu ile belli 

edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış 

eşya için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır. 

 

1.4.3.Resen Matrah Takdirini Gerektiren Haller 
 

VUK’nun 30. md. göre resen vergi tarhı; vergi matrahının tamamen 

veya kısmen defler, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak 

tespitine imkan bulunmayan hallerde; takdir komisyonları tarafından takdir 

edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi 

inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi 

tarh olunmasıdır. 

 

Metinde yer alan "kanuni ölçü" kavramı "matrahın tespiti ile ilgili olarak, 

vergi kanunlarıyla tespit edilmiş olan ölçü ve esasları"129 ifade etmektedir. 

İndirilecek giderler, kabul edilmeyen giderler, istisna ve muafiyetler, 

değerleme ölçüleri ve amortisman oranları gibi standartlar kanuni ölçü olarak 

ifade edilebilir. 

                                                 
128 Yusuf KARAKOÇ: "Vergi Yargılaması  Hukuku Açısından Takdir Komisyonu 
Kararları”,Yaklaşım,  Sayı: 25, Ocak 1995, s.124.  
129 Yılmaz, ÖZBALCI; “VUK Yorum ve Açıklamaları” Oluş Yayıncılık.,Ağustos 2003, s.223 
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VUK’nun 30 maddesinde belirtilen nedenlerin resen matrah takdir 

nedeni olduğu belirtilmiştir. Mükellefin bu zorunluluklara uymamaları halinde 

vergi matrahının resen takdir edileceği belirtilmiştir. Kanunda yer alan 

hükümler, beyanname ile ilgili, işletmenin faaliyeti ile ilgili, defter ve belgelerle 

ilgili zorunluluklara uymamaları halinde resen tarh edileceği belirtilmiştir. 
 

1.4.4.İkmalen Vergi Tarhı 
 

VUK’nun 29. .maddesinde İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa 

olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye müteallik olarak meydana 

çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı 

tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh 

edilmesidir şeklinde açıklanmıştır. 

 

Özel kanunlarında ikmalen tarhiyata ilişkin olarak yer alan hükümlerin  

saklı olduğu maddenin ikinci fıkrasında yer almıştır.Kanun metninde geçen  

“Kanuni ölçü” matrahın tespiti ile ilgili olarak vergi kanunları ile tespit edilmiş 

olan ölçü ve esasları ifade eder. 

 

VUK hükümlerine göre ticari işletmelere dahil mevcutlar, kanunda tespit 

edilen ölçülere göre değerlenir. Örneğin emtiada değerleme ölçüsü maliyet 

bedelidir. Mükellef, emtia değerlemesinde maliyet bedeli yerine başka bir 

ölçü almış veya maliyeti eksik hesaplamışsa, gerçek maliyet bedeli ile 

değerleme sonucu bulunacak matrah farkı, kanuni ölçüye göre tespit edilmiş 

sayılır ve ikmalen tarhiyat konusu yapılır.  

 

1.5.VERGİ İNCELEMESİNİN SÜRECİ 

1.5.1.İncelemenin Planlanması 
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Plan ve programların oluşturulmasında, dikkat çekici hususlar ile özel 

dikkat gerektiren alanların saptanması, hangi alanlarda ne çeşit hata veya 

hilelerden doğabilecek aykırılıklarla karşılaşılabileceğinin (risk alanlarının) 

belirlenmesi, uygun denetim tekniklerinin seçilmesi ve bir çalışma takviminin 

hazırlanması hedeflenir.  

 

Bu süreçte iç kontrol sistemlerinin varlığı veya yeterliliği, vergi 

denetmeni tarafından yapılan çözümsel gözden geçirmelerin (iç ve dış 

kıyaslamalar) ön sonuçları, veri hazırlamada bilgisayar desteğinden ne 

derecede yararlanılabileceğinin tespiti ve nihayet özel bilgi gerektiren konular 

varsa bilgisine başvurulabilecek uzman kişi ve kuruluşların belirlenmesi gibi 

pek çok husus söz konusu olacaktır. 130 

 

Hazırlanan plan ve programların içerdiği tüm hususlar, denetimin 

derinleştirildiği aşamalarda ortaya çıkan yeni bulgularla birlikte değişebilir. 

Dolayısıyla, yapılması düşünülen bir kısım çalışmadan vazgeçilebilir veya 

başlangıçta gerek görülmemiş ilave çalışmaların yapılmasına da karar 

verilebilir. 

 

1.5.2.İncelenecek Bildirimlerin Seçilmesi 
 

Ülkemizde incelenecek mükelleflerin seçimi “teknik ve ekonomik bazı 

ölçütlerin ağırlık taşıdığı sistematik ve mekanik bir işlem tarzından çok 

inceleme elemanlarının takdir ve değerlendirmelerine dayanılarak 

yürütülmektedir.” Üstelik bu işlemler inceleme elemanlarının bağlı oldukları 

birimlerde ayrı ayrı ve birbirinden kopuk bir şekilde yapılmaktadır.131 

 

                                                 
130 İzmir Vergi Denetmenleri Grup Başkanlığı.,Yıllık Çalışma Raporu.2005 
131 Mehmet, Akbay, “Vergi İncelemeleri ve Vergi Denetimi”, a.g.e., s.228. 
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Gelişmiş ekonomiler incelenecek mükelleflerin seçimi için çeşitli 

yöntemler kullanmaktadır. Mükellef seçiminde bilgi işlem teknolojisinden en 

yüksek düzeyde yararlanılmaktadır. Bilgi işlem teknolojisi istihbarat toplamayı 

ve işlemeyi kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla vergi istihbarat merkezlerinde 

toplanan bilgi hem incelenecek mükelleflerin seçiminde, hem de inceleme 

esnasında son derece yararlı olmaktadır.Bunun yanında bilgi işlem teknolojisi 

bütün beyannamelerin elektronik olarak revizyonunu mümkün kılmaktadır. 

Mesela IRS hata ihtimali yüksek beyannameleri tespit eden özel bilgisayar 

programları kullanmaktadır. 1997 yılında incelenen beyannamelerin yüzde 

50’si bu yolla belirlenmiştir.132 

 

Bir başka örnek olarak Almanya’da incelenecek mükelleflerin seçiminde 

ön revizyon sonuçları ve istihbarat bilgileri yanında işletme büyüklükleri 

önemli bir ölçüttür. Almanya’da işletmeler ciroları veya beyan ettikleri 

matrahlar nazara alınarak holdingler; büyük, orta, küçük, en küçük ölçekli 

işletmeler olmak üzere beş sınıfa ayrılmaktadır. Bunlardan holdingler ile 

büyük ölçekli işletmelerin bütün vergilendirme dönemleri incelenmektedir.133 

 

Ülkemizde her denetim grubu kendi planlamasını hazırlamakta ve buna 

göre denetimlerini gerçekleştirmektedir. 

 

1.5.3.İnceleme Hazırlığı ve İncelemenin Yapılması 
 

Genel İnceleme Hazırlığı; öncelikle verilen iş emri ve eklerinin dikkatli 

bir şekilde tetkik edilmesi gerekir.Kanun ve genelgelere göre inceleme 

yapılmasını gerektiren bir hususun olup olmadığı araştırılır, İnceleme 

yapılmasını gerektirmesi durumunda konu araştırılır ve inceleme planı 

oluşturulur. 

                                                 
132 Maliye Bakanlığı, ABD İç Gelir İdaresi (IRS) İncelemesi, s.21. 
133 Zeynel Koç – M. Ali Kaynar (Maliye Müfettişleri), 10.7.1994-6.8.1994 tarihleri arasında Almanya’da 
yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen 18 Kasım 1994 tarihli Rapor. 
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Genel hazırlık (branş hazırlığı); incelenecek işletmenin faaliyet 

gösterdiği sektörün yapısı, iktisadi ve teknolojik açıdan karakteristik 

özellikleri, sektöre ilişkin genel veya özel mahiyette yasal düzenlemeler ve 

sektörde karşılaşılan sorunlarla ilgili ön bilgiler edinilir. Bu konuda yazılmış 

raporlar araştırılır.134 

 

Özel İnceleme Hazırlığı; tamamıyla incelenecek işletmeye yönelik 

bulunan, işletmeye ilişkin olup işletme ile bağlantı kurmadan önce 

ulaşılabilecek tüm bilgilerin derlenmesini içerir. 

 

İnceleme elemanının işletmeyle ilgili kanaat ve değerlendirmeleri 

uygulanacak sınama yöntemlerinin (denetim tekniklerinin) belirlenmesine ve 

sonuçlarının raporlanmasına dek denetim sürecinin her aşamasına etki 

edebilecek mahiyetteki tüm bilgiler “önemli” sayılarak inceleme notlarına 

aktarılır. 

 

İşletmenin daha önce denetlenmiş olması halinde, düzenlenen raporlar 

gözden geçirilerek tipik hata ve düzensizlik kaynakları veya eleştiri görülenler 

ve diğer hususlar belirlenir. Bu raporlardan dava konusu edilerek yargı 

organlarına götürenler varsa, yargının seyri ve bulunduğu aşama ile karara 

bağlanmış davalar yargı organlarının vermiş olduğu kararlar da gerekçeleri 

ile birlikte not edilir. 

 

Özel inceleme hazırlıkları arasında, işletmeyle ilgili iç ve dış 

kıyaslamalara (çözümsel gözden geçirme) olanak veren bilgilerin saptanıp, 

çalışmanın ileri aşamalarında daha ayrıntılı olarak tekrarlanacak olan “ön 

kıyaslamaların” yapılması önemli bir yer tutar. İşletmenin vergi dairesindeki 

dosyasından çıkarılan bilgilerden hareketle sözgelimi katma değer vergisi 

beyannamelerinde gösterilen bilgilerin gelir tablosu ve bilanço kalemleri ile 

                                                 
134 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı. “Vergi Denetimi” Eğitim Notları (Hizmete Özel) , 2004 
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kıyaslanıp çapraz kontrole tabi tutulması, cari yıl ve önceki yıl faaliyet 

sonuçlarının kıyaslanması veya genel inceleme hazırlığı sırasında edinilen 

bilgilerden de yararlanılarak işletmenin mali oranlarının (karlılık oranları gibi) 

sektör ortalamaları ile karşılaştırılması ve diğer şekillerde gerçekleştirilen 

çözümsel geçirmeler, vergi denetmeni ne izleyen aşamalarda da yol 

gösterir.135  

 

Denetime doğrudan doğruya arama yaparak başlanması gerekli 

görülen durumlarda, özel inceleme hazırlıkları, arama hazırlıklarını da 

kapsar. İhbarlı incelemelerde öncelikle ihbarcıyla görüşülür. 

 

İşletmede Yürütülen İnceleme Hazırlığı; denetime arama ile başlanan 

haller saklı kalmak kaydıyla, genel ve özel inceleme hazırlıklarını 

tamamlayan vergi denetmeni, işletme ile bağlantı kurarak ortak ve 

yöneticilerle, yapılacak denetimin kapsamını ve amacını bir ön görüşme ile 

yaparak gerekli bulduğu ön bilgileri edinir. Bu aşamadan sonra vergi 

denetmeninin inceleme hazırlıkları, işletme bünyesinde sürdürülür.  

 

Mükellefin işyerine gidilerek, fiziki ortam gözlenir. İşyerinde mükelleften 

ön bilgi alınır. Yazılı olarak yasal defter ve belgeler istenir. Durumu belirleyen 

tutanak düzenlenir. İşyeri müsait değil ise incelemenin dairede yapılacağı 

hüküm altına alınır.  

 

Banka, icra dairelerinden vs. maddi bilgiler istenir. Gerekirse fiili 

envanter yapılır. İşletmenin muhasebe sisteminin değerlendirilmesi de 

gözden kaçırma tehlikesi ve risk alanlarının ölçülmesi açısından önemlidir.  

 

                                                 
135 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı. “Vergi Denetimi” Eğitim Notları(Hizmete Özel) 2004 
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Bilgisayar ortamında çalışan işletmelerde, kullanılan bilgisayar 

sisteminin kapsam ve niteliği ile bu sistemden elde edilmesi mümkün olan 

veriler tespit edilir.136 

 

İncelemenin yapılması; vergi inceleme elemanı, defter ve belge 

düzeninde yapacağı incelemenin başında öncelikle; yükümlünün ibraz edilen 

defter ve belgelerini gözden geçirir.  Bu suretle tutulması ve ibrazı gereken 

defter ve belgelerin tam olup olmadığını, tasdike tabi defterlerin tasdik edilmiş 

olup olmadığını, belge basım izniyle bastırılan veya tasdik ettirilen belgelerin 

incelemeye ibraz edilip edilmediğini kontrol eder. Yapılan bu işlemlerle, şekli 

hususlara ve işletmenin muhasebe sistemine yönelik bilgilerine sahip olmaya 

çalışmaktadır. Bu mutlak bilgilerden sonra incelenen vergi veya vergiler 

yönünden ilgili mevzuatı esas almak suretiyle mükellefin beyanının gerçeğe 

uygun olup olmadığı değişik yöntemlerle yapılacak revizyon ve araştırmalar 

ışığında ortaya konulmaktadır.137 

 

1.5.4.Gelir ve Kurumlar Vergisi İncelemeleri 
 

Genel olarak incelemenin defter ve belgeler kapsamında yapılması 

durumunda revizyon yöntem ve işlemlerine, resen tarh nedenlerine, takdir 

nedenlerine, defter, belgeler ve kayıtlar ve beyanların doğruluğunu araştırma 

yöntemlerine ve ispat yöntemlerine göre bütünü dahilinde yapılmaktadır.  

 

Bilanço Esasına Tabi İşletmelerde; vergi inceleme elemanları bu usulde 

genel olarak tek düzen hesap planı dahilinde işletmelerin bilanço 

kalemlerinin, gelir tablosu kalemlerinin, ve benzeri tabloların yardımıyla 

işletmenin kazancının hesaplarını vergi kanunları dahilinde kanunen kabul 

                                                 
136 İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı., “Vergi Denetimi” Eğitim Notları(Hizmete Özel) 2004 
137 Okan, AKYOL; Türkiye’de Vergi Denetimi Kapsamında Vergi İncelmesinin Etkinliği, İzmir, 
1997 s.325  
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edilen ve kanunen kabul edilmeyen gider, maliyet ve ilavelere dikkat ederek 

bütün hesaplar tutar ve kayıtların uygunluğu açısından kontrol edilmektedir.  

 

Vergi inceleme elemanları defter ve belgeler üzerinden yapılan 

incelemelerde ilk olarak belgelerin kayıtlara ve muhasebe ilke ve esaslarına 

uygunluğunu ve tutarların mutabakatını içeren şekli revizyon yapmaktadır. 

Defter ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını yükümlünün defter ve 

belge, kayıtları üzerinde yapacakları maddi revizyon vasıtasıyla yapabileceği 

gibi farklı bir yöntem kullanarak harici veriler kullanabilir. Vergi incelemeleri 

sırasında muhasebe kayıtlarında değerleme hükümlerinin VUK göz önüne 

alınarak yapılıp, yapılmadığı, alacakların mevzuatımıza göre değersiz ve 

şüpheli alacak haline gelip gelmediği gözden geçirilmektedir.  

 

Kurumlar Vergisi incelemelerinde, özellikle kurum kazancının tespiti ve 

kazançtan yapılan indirimler ile istisna kazançlar göz önüne alınarak kurum 

kazancı kontrol edilir. Stopaj vergisi beyannamesinin zamanında verilip 

verilmediği ve beyanın doğruluğu araştırma konusu yapılmaktadır.  

 

Kurumun aktiflerinin kurum ortaklarına örtülü sermaye şeklinde 

kullandırılıp,kullandırılmadığı kazancın örtülü kazanç şeklinde dağıtılıp, 

dağıtılmadığı hususları tespit edilmektedir. 

 

İşletme Hesabı Esasına Tabi İşletmelerde; İşletme hesabı esasında 

işletme hesabı defteri tutulmaktadır. Vergi inceleme elemanları işletme 

hesabı esasında vergiye tabi tutulan işletmelerin şekli kontrol yapıldıktan 

sonra belgelerin incelenmesini yapmaktadır. Bu inceleme sırasında; dönem 

başı varlıkları, yıl içi mal ve hizmet akımları ve dönem sonu varlıklara dikkat 

edilmesi, sağlanan gelirler ile yapılan giderlerin gerçeğe uygunluğunun 

araştırılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca hesap özeti ve defter 
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tutarlarının bildirimde yer alan tutarlara uygunluğu ile hesaplamaların 

doğruluğunun saptanması da gereklidir.138       
 

1.5.5.Katma Değer Vergisi İncelemeleri  
 

KDV harcamalar üzerinden alınan bir vergi olması sebebiyle gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerinin yaptığı bütün teslim ve hizmetler bu verginin 

konusuna girmektedir. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ettiği 

gayri safi hasılatı aynı zamanda bu mükelleflerin mal ve hizmet satışları 

nedeniyle beyan edeceği KDV matrahını oluşturmaktadır. Gelir ve kurumlar 

vergisi ile KDV arasındaki bu bağ sebebiyle gelir ve kurumlar vergisi 

nedeniyle yürütülen inceleme aynı zamanda KDV yönünden de yürütülmüş 

olmaktadır.Bir başka anlamda incelemelerin eş zamanlı olarak yürütüldüğünü 

söyleyebiliriz.  

 

Anlaşıldığı üzere Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin belgesiz mal 

alışları veya belgesiz mal satışları nedeniyle hem gelir vergisi veya kurumlar 

vergisi açısından işlem yapılacağı gibi aynı zamanda KDV yönünden de 

işlem eşzamanlı olarak yapılabilir.  

 

KDVK’da istisnalar, indirilebilecek katma değer vergisi, indirimler ve bu 

unsurların koşulları açıklanmıştır. İşletmelerin teslim ve hizmetleri nedeniyle 

hesapladığı KDV bu işlemler nedeniyle yüklendiği KDV’ni indirme hakkı 

bulunmaktadır. İndirim müessesinin koşulları söz konusu kanun metninde 

açıklanmıştır. Mükelleflerin bu koşullara uygun olarak işlemlerini yapması ve 

bütün şekil şartlarına uygun olarak muamelelerini gerçekleştirmesi bir 

zorunluluktur.  

 

                                                 
138 AKDOĞAN.a.g.e,.s.90 
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Vergi inceleme elemanları söz konusu kanun metnine göre 

mükelleflerin katma değer vergilerini, işlemlerin şekil şartlarına uygunluğunu, 

indirim konusu yapılan, yüklenilen KDV’ inin gerçeği yansıtıp, yansıtmadığını 

inceleme konusu yapmaktadır. Ayrıca kanunen kabul edilmeyen giderler 

veya maliyet unsuru nedeniyle ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı 

bulunmamaktadır. Bu katma değer vergisinin indirim konusu yapılması ise 

inceleme konusunu oluşturmaktadır. KDV’de istisna müessesi belli şekil 

şartlarına bağlıdır. İstisna edilen işlemlerde şekil şartlarına uygun işlem 

yapılmaması ise inceleme konusu yapılabilmektedir. 

 

1.5.6.Veraset ve İntikal Vergisi İncelemeleri 
 

Veraset ve intikal vergisi bakımından yapılan incelemeler, sadece bu 

vergiye matrah olan servetin muayyen bir kısmını yani ticari serveti hedef 

tutan kısmi bir inceleme niteliğindedir. İncelemede amaç; defter ve belgelere 

dayanılarak intikal eden ticari servetin ölüm tarihi itibariyle safi miktarını tespit 

etmek, dolayısıyla vergi matrahının saptanmasında vergi dairesine bilgi 

vermek suretiyle yardımcı olmaktır. İncelemenin hedefi mirasçı değil, miras 

bırakandır. Ancak vergi sorumluluğu mirası kabul eden mirasçılara aittir.139 

                                                 
139 İstanbul Vergi Kontrol Bürosu.a.g.e.,s.417 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

TÜRKİYE’DE VERGİ İNCELEMESİNİN ETKİNLİĞİ SORUNU VE 
VERGİ DENETİMİNDE ETKİNLİĞİN ÖLÇÜLMESİ 

 

1.VERGİ İNCELEMESİNİN ETKİNLİĞİ SORUNU 
 

Vergi denetiminde etkinliğin sağlanması bir anlamda vergi gelirlerinde 

artışa neden olacağını gösterecektir. Vergi gelirleri ile vergi denetimi arasında 

nedenselliği ortaya koymak olan amacımıza etkinliğin nedenlerini,sonuçlarını 

ve nasıl sağlanacağını görmemiz ise amacımıza ulaşmamızda yardımcı 

olacaktır.  

 

Örgütsel başarı, genellikle “etkinlik” ve “verimlilik”* kavramları ile 

değerlendirilmektedir. Etkinlik, örgütün amaçlarına ulaşma derecesini, başarı 

ve başarma derecesini belirtmektedir140 Vergi idaresi açısından verimlilik  en 

az vergi masrafıyla en fazla vergi geliri elde etmeyi ifade etmektedir. Adam 

Smith’in vergileme ilkeleri arasında da sayılan iktisadilik ilkesi verimliliği ifade 

etmektedir. Vergi idaresi tarafından gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde, 

etkinliğin sağlanıp sağlanamadığına ilişkin değerlendirmelerin de bu 

kapsamda  yapılması gerekir. 

 

Vergi denetiminde etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasını sadece vergi 

denetim sistemindeki alınacak birkaç önlem ve düzenlemelerle 

gerçekleştirmek mümkün değildir. Olaya sistem yaklaşımı anlayışından 

hareketle bir bütün olarak bakılması ve vergi idaresinin etkinliği açısından 
                                                 
140 Burhan,ERDEM ; “Vergi Yönetimi ve Örgütlenmesi”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Yayınları No:233/154, Eskişehir 1981, s. 45 
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değerlendirilmesi daha uygun olacaktır. Bu kapsamda, vergi denetiminde 

etkinliğin sağlanmasını direkt olarak etkileyen, vergi idaresinde etkinliği 

azaltan çeşitli faktörler üzerinde durmak yerinde olacaktır.141 Bu faktörleri 

şöyle sıralayabiliriz: 

  Vergi kanunlarının sayısının çokluğu ve çok sık değişiklik 
yapılması,142 

  Vergi kanunlarının değiştirilmesi ve uygulanması için hazırlık 
döneminin tanınmaması, 

  Vergi cezalarının uygulanamaması ve sık sık vergi aflarının 

çıkarılması,143 

  Vergi mükelleflerinin vergi ödeme bilinci düşüklüğü. 

 

Ülkemizde vergi denetimi kamunun diğer tüm birimlerinde olduğu gibi, 

genellikle hata yapıldıktan, işler iyi veya kötü, bir şekilde sonuçlandıktan 

sonra yapılan bir işlem olarak görülmektedir. Mükelleflerin denetiminin özü, 

kayıtların denetimi haline gelmiştir. Kayıtların denetimi ise sadece kayıt 

altında olan mükelleflerin denetimini9 ve sonuçta hem vergi yüklerinin ve 

hem de denetim yüklerinin kayıtlı mükelleflerin üzerinde yoğunlaşmasına 

neden olmuştur. Bu nedenle vergi oranlarını düşürmek bir anlamda vergi 

kaybına neden olacağı düşünülerek vergi oranları oldukça yüksek 

seviyelerde tutulmaktadır. Kayıt altında bulunan mükellefler ise bir anlamda 

kayıt dışı ekonomiye sürüklenmekte ve kayıt dışı ekonomi gün geçtikçe 

artmaktadır.  

 

                                                 
141 İbrahim, ACAR.Attila-MERTER,Mehmet. Emin.: “Türkiye’ de 1990 Sonrası Dönemde Vergi Denetimi 
ve Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu” ,Maliye Dergisi., 
142 1980’den bu yana vergi kanunlarında bazı yıllar 19 (1985) değişiklik yapılmış ve 2004 Eylül ayı 
itibariyle toplamda 190’ a ulaşılmıştır. 
143 Türk vergi sisteminde 1960 yılından 2002 yılına kadar vergi affına ilişkin hükümler taşıyan toplam 18 
adet kanun çıkarılmıştır. 
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Bu perspektiften bakıldığında, ülkemizde vergi denetiminin etkin ve 

verimli bir şekilde gerçekleşmesini etkileyen faktörler örgütlenmeden 

kaynaklanan sebepler, vergi mevzuatından kaynaklanan sebepler, denetim 

sistemine gerekli önemin verilmemesinden, denetim elemanı sayısından 

sistem otomasyonuna tam olarak geçilmemesinden, vergi bilincinin 

yerleşmemiş olmasından, mevzuatta yer alan uzlaşma gibi çeşitli kurumlara 

kadar pek çok faktörün etkisi altındadır. 

 

1.1.Örgütlenmeden Kaynaklanan Faktörler  

 

Bütün organizasyonlarda önemi tartışılmaz bir konu olan örgütlenme 

sorunu vergi denetimi için de büyük bir önem taşımaktadır. Ülkemizde Maliye 

Bakanlığı’nın fonksiyonlarının artması ve yaygınlaşması gerekçesiyle 

arttırılan denetim birimlerinin sayısı, bir yandan mükerrer denetime ve kaynak 

israfına, diğer yandan da denetim kargaşasına ve denetim birimleri arasında 

koordinasyonsuzluğa sebep olmaktadır.144  

 

Vergi Denetimi ulusal düzeyde yapılmasına rağmen denetimin ulusal 

düzeyde hedefi ve stratejisi belirlenmiş değildir. Hem denetimin hedef ve 

stratejilerinin belirlenmesinde, hem programların hazırlanmasında, hem de 

bunların hayata geçirilmesinde denetim birimleri arasında eşgüdüme ihtiyaç 

vardır. Denetim birimleri arasında böyle bir eşgüdüm bulunmamaktadır. 

Maliye Bakanlığı ülkemizin iftihar ettiği ve temel değerleri çok kuvvetli Teftiş 

Kurulu, Hesap uzmanları, Gelirler Kontrölörleri ve Vergi İncelemelerinin 

büyük bir çoğunluğunu gerçekleştiren Vergi Denetmenlerine sahip olmakla 

birlikte bu kuruluşlarımız çok başlı ve belirli bir stratejiden yoksun idari ve 

denetim teşkilatı şeklinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

                                                 
144 Devlet Planlama Teşkilatı, “Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, Ankara 

2001, Yayına Hazırlayan Feyyaz YAZAR (www.huk.gov.tr/turkce/yorum-makale/dpt.htm ) 
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Hedeflerin belirlenmediği, planlamaya sahip olmadan, işbirliği ve görev 

dağılımı olmadan yapılan denetim ise denetim elamanlarının verimsiz 

kullanılmasına sebep olmaktadır. 

Ülkemizi denetimi altında tutan kurumlardan biri olan Uluslararası Para 

Fonu (IMF) Türkiye Raporunda belirttiği üzere gelir idaresinin Maliye 

Bakanlığından ayrılarak, ayrı bir müsteşarlık şeklinde örgütlenmesini 

önermektedir. Vergi denetiminin dağınık bir yapıda olması temel sorun 

alanlarından biri olarak gösterilmektedir. Raporda önerilen teşkilat modeline 

göre müsteşara bağlı bir iç denetim birimi (internal audit) olmalı; vergi 

inceleme hizmeti (auditing) iki hizmet birimi içinde yerine getirilmelidir. 

Bunlardan birisi “büyük ölçekli işletmeler bölümü”, diğeri de “vergi inceleme 

(audit) bölümü"dür. Hesap uzmanları büyük ölçekli işletmeler bölümü içinde 

yer almalı ve münhasıran büyük ölçekli işletmelerin vergi bakımından 

incelenmesiyle meşgul olmalıdır. Gelirler kontrolörlerinin bir kısmı iç denetim 

biriminde bir kısmı da vergi inceleme bölümünde görevlendirilmelidir. Vergi 

inceleme bölümü merkezî, bölgesel ve yerel düzeyde; küçük-orta ölçeli şirket 

ve gerçek kişilerin incelenmesinden sorumlu olmalıdır. Maliye müfettişlerinin 

vergi incelemesi yetkisi kaldırılmalı ve bunların görevleri kamu kurumlarının 

vergi dışındaki işlemlerinin denetimiyle sınırlandırılmalıdır.145 Rapora göre 

denetimin tek yapıya ve eşgüdüme sahip olması belirlenmekte fakat denetim 

elemanlarının performansa dayalı bir sisteme geçilmesi konusunda yetersiz 

bir oluşum önerilmektedir. 

 

1.2.Vergi Mevzuatı 
 

Vergi mevzuatımızda çeşitli belirsizliklerin ve boşlukların olması, vergi 

kanunlarının sık değişmesi, sistemin çok karışık olması dolayısıyla farklı 

                                                 
145 IMF, Turkey: The Agenda for Tax Reform, September 2000, s.107-108. 
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yorumlara yol açması, ülkenin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun 

olmaması gibi sebepler etkin bir vergi denetimine engel olmaktadır.146 

 

Ülkemizde birçok reform teşebbüsleri ve aflar nedeniyle vergi 

mevzuatımız gittikçe karmaşık bir yapıya sahip olmuştur. Ülkemizde vergi 

mevzuatımızın değişmesi sadece vergi idaresi tarafından değil toplumu 

oluşturan bütün bireylerin katılımını sağlayacak sivil toplum kuruluşlarının 

akademisyenlerin, çeşitli meslek odalarının katılımıyla yeni ve açık bir yapıya 

sahip olması gerekmektedir. Vergi Reform Komisyonu Raporunda “vergi 

kanunlarımızı ... mantıki, rasyonel, açık ve basit bir hale getirmek” reformun “temel 

hedeflerinden” üçüncüsü olarak belirlenmiştir.147 Vergi kanunları mükelleflerin 

anlamayacağı karmaşık bir yapıya sahip olduğundan çoğu konuda istemeden 

hatalar yapılabilmektedir. 

 

1.3.Denetim Elemanlarının Sayısı ve Çalışma Şartları 
 

Vergi Denetiminin en önemli unsuru vergi inceleme elemanlarıdır.Vergi 

incelemelesi yapma yetkisi mevzuatımızda belirtildiği üzere Maliye 

Müfettişleri ve yardımcıları, Hesap Uzmanları ve yardımcıları, Gelirler 

Kontrolörleri ve yardımcıları, Vergi Denetmenleri ve Vergi Denetmen 

Yardımcıları tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

Genel olarak vergi inceleme elemanlarının kadrolarına bir baktığımızda 

2000 yılı itibarıyla kadro doluluk nispeti Maliye Müfettişlerinde %23, Hesap 

Uzmanlarında %25, Gelirler Kontrolörlerinde %18, Vergi Denetmenlerinde 

%29, toplamda ise %26’dır. Yani kadroların üçte ikisinden fazlası boştur. 

                                                 
146  Mehmet ,AKBAY. : “ Vergi İncelemeleri ve Vergi Denetimi ” , 1990 Yılına Girerken Türkiye’de 
Denetim, Etkinlik ve Verimlilik Sempozyumu, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, A.P.K.K. Yayın No: 
1990/308, Ankara 1990, s. 230 
147 “Vergi Reform Komisyonu Raporu”, Cilt 1, s.20. 
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Bakanlığın sahip olduğu kadronun fazla olmamasına rağmen bu kadroların 

doluluk oranında oldukça düşüktür.  

 

Denetim elemanlarına 3568 sayılı kanun ile yeterlilik sınavında başarılı 

olmak ve 8 yıl meslekte kalmak koşuluyla Yeminli Mali müşavirlik yapma 

hakkı verilmiştir.Özel sektörde çok iyi koşullarda çalışabilme olanaklarına 

sahip olan denetim elemanlarının özlük haklarındaki olumsuzluklar gibi 

nedenlerle kurumlarından ayrılmalarına sebep olmaktadır. Vergi denetim 

elemanlarının almış oldukları ücretler, ürettikleri hizmetle doğru orantılı 

olmadığı gibi iş riski ve benzer görevi yerine getiren meslektaşlarına nazaran 

oldukça düşüktür. Sayılan bu gibi etkenler denetim elemanlarının etkinliğini 

olumsuz etkilemektedir. 31.12.2003 tarihi itibariyle merkez ve taşra denetim 

birimlerinde kadroların toplam doluluk oranı sadece % 30,5’ dır. Bu birimlerde 

toplam 10.467 kadro bulunurken, bu kadroların sadece 3.192’ü doludur.148 

 
   Tablo 2.Vergi Denetim Kadrosu. 

 
Kaynak:www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 

                                                 
148 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Vergi İstatistikleri -Diğer Vergi İstatistikleri - Vergi 
Denetim Kadroları sayfaları. www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf 

VERGİ DENETİM KADROLARI (1)  

 DOLU  BOŞ TOPLAM DOLULUK  

  KADRO(1) KADRO(2) KADRO(3) ORANI%(1/3) 

      

  BAKANA BAĞLI :    403 1.215 1.618 %24 
- MALİYE MÜFETTİŞİ (2)    111    356    467 %23 
- HESAP UZMANI (2)   292    859 1.151 %25 
      
  GELİRLER GN.MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI :    3.016 5.834 8.850 %34 
- MERKEZİ     
  (GELİRLER KONTROLÖRÜ) (2)    340 1.560 1.900 %17 
- MAHALLİ (DEFTERDARLIK EMRİNDE)      
  (VERGİ DENETMENİ) (2)  2.676 4.274 6.950 %38 
      
  G E N E L  T O P L A M : 3.419 7.049 10.468 %32 
        

(1) ŞUBAT 2005 TARİHİ İTİBARİYLE 

(2) MALİYE MUFETTİŞ YARDIMCILARI ,HESAP UZMAN YARDIMCILARI VE STAJYER GELİRLER 

KONTROLÖRLERİ İLE VERGİ DENETMEN YARDIMCILARI DAHİL 
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Vergi denetim kadrosu tablosuna baktığımızda ülkemizde Şubat 2005 

tarihi itibarıyla bakana bağlı denetim elemanı kadrosunun toplam kadrosunun 

%24 doluluk oranına sahip olduğunu görmekteyiz. Gelirler genel 

müdürlüğüne bağlı denetim elemanlarının toplam kadro oranının doluluk 

oranı ise toplamda %34 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz. Asıl olarak vergi 

incelemelerinin büyük bir çoğunluğunu gerçekleştiren Vergi Denetmenleri ile 

Vergi Denetmen Yardımcısı inceleme elemanlarının sayısının 2676 olduğunu 

görmekteyiz. Denetim elemanları arasında yapılan ayrımlar ve özlük 

haklarında merkezi elemanları ile taşra elemanları arasında hem statü hem 

özlük hakları, ücret politikası yönünden çok farklılıklar vardır. Bu yüzden 

Vergi Denetmen Yardımcısı olarak işe başlayan oldukça fazla sayıda 

yardımcı başka kurumlara müfettiş, uzman ve yönetim kadrolarına 

geçmektedir. 
 

Maliye Bakanlığının kadrosu olmasına rağmen kadroların tam olarak 

doldurulmaması denetimde etkinliği ve verimliliği etkileyen esaslı unsurlardan 

birini oluşturmaktır.  
 

1.4.Otomasyona Tam Olarak Geçilememesi 
 

Bilgisayarın denetim süreci içerisinde kullanılması, denetimi daha güçlü ve 

etkin kılacaktır. Güçlü bir vergi idaresinin kurulabilmesi ve mükelleflerin bu 

idarenin etkinliğine, güvenilirliğine ve verimliliğine inanması, ancak, kısa bir 

sürede vergi idaresinin tam olarak otomasyona geçmesi ile mümkün 

olabilecektir149 
 

Ülkemizde 2003 yılında toplam 1.023 vergi dairesi bulunmaktadır. 1023 

vergi dairesinden sadece 155 adedi VEDOP( Vergi Dairesi Otomasyonu 

                                                 
149 KARYAĞDI ; a.g.e., s.101 
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Programı) ve MOTOP projeleri kapsamında tam otomasyona geçmiş 

durumdadır. Diğer vergi dairelerinde teknolojiden çok az seviyede 

yararlanılmakta, veya hiç yararlanılamamaktadır. Dolayısıyla vergi 

sistemimizin, gerçekleşen ekonomik hareketlilikleri takip edebilmesi, veri 

kayıt ve denetimde bilgisayar ortamından yararlanması açısından bilgisayar 

hatta ağ ortamları önem taşımaktadır. 

Daha önce uygulamaya giren VEDOP-1'in ardından VEDOP-2 de 

devreye sokuluyor. VEDOP'un birinci ayağında 22 ildeki 155 vergi dairesi 

otomasyona geçirilmiş ve böylece vergi işlemlerinin yüzde 75-80'lik 

bölümünün elektronik ortamda yapılması sağlanmıştı. Türkiye çapında 

kuruluş çalışmaları devam eden VEDOP-2 ile birlikte ise sadece vergi 

daireleri otomasyona geçirilmeyecek. Aynı zamanda vergi kayıp ve kaçağı ile 

elektronik ortamda mücadelenin altyapısı da kurulacak. Her ilde en az 1 vergi 

dairesinin tam otomasyona geçirilmesini hedefleyen ve şu ana kadar 35 ilde 

73 vergi dairesinde devreye giren VEDOP-2 ile Türkiye çapındaki 450'ye 

yakın vergi dairesinin 292'si tam otomasyona geçmiş olacak. Bu şekilde vergi 

işlemlerinin yüzde 95'i, otomasyonlu vergi daireleri kanalıyla yürütülür hale 

gelecek.  

 

VEDOP-2 ile birlikte, daha önce maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve 

gelirler kontrolörlerinin kullanımına açılan bilgisayarlar, vergi denetmenlerine 

de tahsis edilecek. Böylece vergi denetmenleri de, elektronik ortamda vergi 

takibatı yapabilecek.150  

 

Buna paralel olarak 2005 yılı itibarıyla Vedop 2 projesi tamamlanmak 

üzere olup bu proje ile elektronik ortamda beyanname alma ve oluşturulan 

veri ambarında mükellefle ilgili bilgileri toplayıp işleme imkanı doğacaktır.151 

Vergi denetmenlerine 2005 yılından itibaren VEDOS programlarını kullanma 

imkanı sağlanmıştır. VEDOS sayesinde mükelleflerin her türlü banka 

                                                 
150Maliye Bakanlığı., Basın Bültenleri. 11.10.2004 tarihli Basın Bülteni, 
151Maliye Bakanlığı.,Avrupa Birliği Sürecinde Kayıtlı Ekonomiye Geçiş Semineri Notları.2005 
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işlemleri ve diğer kamu kuruluşları ile olan işlemleride yakın bir zaman içinde 

kontrol altına alınacaktır. 
 
1.5.Vergi Bilincinin Oluşturulamaması 

Ülkemizde çeşitli nedenlerle mükelleflerin vergi ödeme bilinçleri oldukça 

düşüktür. Vergi bilincinin oluşturulması amacına yönelik olarak, vergi 

mükelleflerine güvenilmesinin ve mükelleflerin vergilerini gönüllü olarak 

ödeyebilmelerini sağlayacak tedbirlerin alınması gereklidir.152 

Vergi bilincinin oluşturulamamasına ilişkin olarak söylenebilecek önemli 

husus, toplanan vergilerin harcanmasına ilişkin mükelleflerde olumsuz 

düşünceler bulunmaktadır. Nitekim yapılan bir ankette, mükelleflerin, vergisini 

eksik beyan etmelerinin temelinde yatan temel düşüncenin “ödediği verginin 

yolsuzluklarla çarçur edildiği ve kendisine hizmet olarak dönmediği” şeklinde 

bir inancın egemen olduğu görülmektedir153 

 

1.6.Belge Düzeninin Tam Olarak Yerleşmemesi 
 

Kayıt Dışı ekonominin varlığı ülkemizde belge düzeninin tam olarak 

yerleşmesine engel olmaktadır. Belge kullanmamak bir başka anlamda kayıt 

dışı ekonomi sayesinde mükellefler kendilerine haksız kazanç elde 

etmektedirler. Vergi oranlarının yüksekliği de belge kullanmamayı çekici 

sağlamaktadır. 

 

Ülkemizde ayrıca vergi mükellefleri çok sayıda defter ve belge (fatura, 

sevk irsaliyesi, perakende satış vesikaları, gider pusulası, serbest meslek 

makbuzu, müstahsil makbuzu, taşıma irsaliyesi,işyeri bildirgesi, tahsil fişi, 

ödeme fişi, mahsup fişi, çek, senet, poliçe, tutulması zorunlu olan yevmiye, 

                                                 
152Mehmet TOSUNER., Zeynep ARIKAN.; “Resen Vergilendirme ve Sorunlar”, Vergi Sorunları Dergisi, 
Haziran 2003, Sayı:177, s 68 
153 KARYAĞDI ; a.g.e. , S.146 
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envanter, çiftçi işletme defterleri... vb. ) kullanmaktadır. Mükellefler için vergi 

sisteminin ve kayıt sisteminin sadeliği ve kolaylığı esastır. Her ne kadar farklı 

mükellefler için farklı çeşitten evrak tasarlansa da evrak konusunda 

geliştirilen sadelik ve fonksiyonellik, uygulama ve denetimin etkinleşmesine 

katkı sağlayabilecektir. 

 

1.7.Uzlaşma Müessesesinin Varlığı 
 

Vergiyi, hiç tahsil edememektense belirli bir indirim yapılmak suretiyle 

verginin ödenmesini sağlamak amacıyla, uzlaşma müessesesi ilk olarak 

1963 yılında Türk Vergi Sistemine girmiş ve 1987 yılında kapsamı ve 

günümüze kadar birçok vergi affı kapsamı genişletilerek uygulanmıştır.  

 

Mükelleflerin inceleme sonucunda bulunan matrah farkı ve cezalar için 

tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma hakları bulunmaktadır. Tarhiyat öncesi 

uzlaşma talebine konu olan rapor sayısı ile uzlaşılan rapor sayısının yıllar 

itibariyle karşılaştırılması tablo yardımıyla karşılaştırıldığında %90 oranında 

uzlaşmaya varıldığı görülmektedir. Uzlaşma talebine konu olan raporların 

2004 yılında toplam 24.095 olduğunu görmekteyiz. Uzlaşılan rapor sayısı ise 

21.777 olarak görülmektedir.Bir anlamda uzlaşma konusu olan raporların 

tamamına yakınında uzlaşmaya varılmaktadır. Diğer yıllarda uzlaşılan 

vergiler ile uzlaşma konusu olan rapor sayısında oransal olarak aynı seyri 

göstermektedir. 

Tablo 3.Tarhiyat öncesi uzlaşma talebine konu olan rapor sayısı ile 

uzlaşılan rapor sayısı 

YILLAR RAPOR 
SAYISI 

TARHİYAT ÖNCESİ 
UZLAŞMA İSTENEN 

RAPOR SAYISI 

TARHİYAT ÖNCESİ 
UZLAŞILAN RAPOR   

SAYISI 

TARHİYAT ÖNCESİ 
UZLAŞMA ORANI 

2000   55.310 20.504  18.675 %91 
2001   46.013 15.437 13.139 %85 
2002   56.864 19.339 16.700 %86 
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2003   47.886 10.020   8.536 %85 
2004   50.292 24.095 21.077 %90 

TOPLAM 256.365            89.395            78.127              %87 

Kaynak: www.gelirler.gov.tr adresinden yararlanılarak düzenlenmiştir. 

 

Uzlaşma müessesinin varlığı vergi denetimini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Denetimin etkin olması için verilen cezaların caydırıcılık 

etkisini çok büyük bir oranda nötrleştirmektedir. Uzlaşma müessesinin varlığı 

mükellefleri ödemedikleri vergiyi cezasıyla birlikte indirimler yapıldıktan sonra 

taksitler şeklinde öderim şeklinde  bir düşünceye sahip olmalarına neden 

olmaktadır. Gayet tabi olarak gerek denetimden beklenen etkinliğin ve 

gerekse denetimin caydırılıcık rolünün yok olmasına neden olmaktadır. 

 

1.8.Vergi Sisteminde Beyan Esasının Tam Uygulanamayışı 
 

Ülkemizde beyan esasına dayalı olan dolaysız vergiler mükelleflerin 

beyanlarının gerçeği yansıtmadığı aşikardır. Dolaysız vergiler vergi 

oranlarının yüksekliği, kayıt dışı ekonominin yüksek olması, denetimlerin 

yeterli düzeyde olmaması ve vergi bilincinin yerleşmemiş olması nedeniyle 

tam olarak uygulanamamaktadır.  

 

Dolaysız vergiler ki bu vergiler beyana tabi vergilerden oluşmakta genel 

bütçe gelirleri arasındaki payı yıllar itibarıyla azalmaktadır. Gelir, kar ve 

sermaye kazançlarından alınan vergiler ile mülkiyet üzerinden alınan 

vergilerden oluşan dolaysız vergilerin genel bütçe vergi gelirleri içindeki payı 

2002 yılında yüzde 40,2’den 2003 yılında yüzde 31,9’a, 2004 yılında da 

yüzde 30,5’e gerilemiştir Buna mukabil Dolaysız Vergileri oluşturan Katma 

Değer Vergisi, Taşıt Alım Vergisi, Damga Vergisi v.b gelirlerin genel bütçe 

vergi gelirleri içindeki payı artış göstermektedir. Dolaylı vergileri oluşturan 

unsurlar ise 2002 yılında yüzde 59,8 olan seviyesinden 2003 yılında yüzde 
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68,1’e ve 2004 yılında da yüzde 69,5’e yükselmiştir. Ocak-Eylül dönemi 

itibariyle 2004 yılında yüzde 69,4 olan dolaylı vergilerin payı 2005 yılının aynı 

döneminde yüzde 70,5’e yükselmiştir154. 

 

  Tablo 4.Beyanname Veren Gelir Vergisi (GV) Mükelleflerinin Durumu 
 

YILLAR 
 

GV'NİN VERGİ 
GELİRLERİ 

İÇİNDEKİ PAYI 
(%) 

 
TEVKİFATLA 

ALINAN GV’ NİN 
GV İÇİNDEKİ 

PAYI 
(%) 

 
BEYANNAMELİ GV 
MÜKELLEFLERİNİN 
GV İÇİNDEKİ PAYI 

(%) 

 
BEYANNAMELİ GV 
MÜKELLEFLERİNİN 
VERGİ GELİRLERİ 
İÇİNDEKİ PAYI (%) 

1991 42,4 86,3 10,3 4,4 

1992 42,4 84,3 12,1 5,1 
1993 40,4 85,9 10,4 4,2 
1994 30,9 84,4 10,1 3,1 
1995 30,4 84,2 9,7 3,0 
1996 30,1 85,0 9,6 2,9 
1997 31,6 88,3 7,4 2,3 
1998 37,7 72,4 8,3 3,1 
1999 33,3 80,6 9,7 3,2 
2000 23,4 91,2 5,6 1,3 
2001 29,1 93,7 4,2 1,2 
2002 23,0 91,1 6,3 1,4 
2003 20,2 90,2 6,4 1,3 

Kaynak:http://www.muhasebat.gov.tr/mbulten/ Internet  adresinden yararlanılmıştır. 

Tablodan da görüleceği üzere gelir vergisi ülkemizde en önemli vergi 

olmasına rağmen beyan esası tam olarak işlememektedir. 1991-2003 yılları 

arasında beyanname veren gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi içindeki 

payı %4.2 ile %12.1 arasında değişmektedir. Gelir vergisi mükelleflerinin 

ödedikleri vergiler ise toplam vergi gelirleri içinde %1.2 ile %5.1 arasında 

değişmektedir.Bu oranlar oldukça düşük rakamlardır. Beyana dayalı bir vergi 

olan gelir vergisinin de genelde verginin tevkifat usulünde toplanabildiğini 

tabloda görmekteyiz. Tevkifatla alınan gelir vergisinin gelir vergisi içindeki 

payının yıllar itibarıyla yükseldiğini 1991-2003 yılları arsındaki oranların 

%86,3  ile %90,2 arasında bir artış gösterdiğini görmekteyiz. 
                                                 
154T.C Maliye Bakanlığı ;“Yıllık Ekonomik Rapor 2005”, Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu 
Yayınları, s.75 
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Vergi denetiminin önemini beyana dayalı olan gelir vergisindeki 

azalmadan büyük ölçüde anlayabiliriz. Beyan esasının gelişmiş ekonomilerde 

uygulanmasında vergi denetiminin etkinliği büyük rol oynamaktadır. 

Ülkemizde bu sistemin uygulanamaması ise vergi denetiminde etkinliğin ve 

verimliliğin olmadığını göstermektedir. 

  

1.9.Oto-kontrol Mekanizmalarının Yeterince Olmaması 
 

Ülkemizde geliştirilecek auto kontrol sistemleri sayesinde yapılan 

işlemler kendiliğinden iki taraflı olarak çıkar ilişkisi nedeniyle kontrol altına 

alınacaktır. Bu sistemin uygulanması bakımından ülke genelinde işlem yapan 

ve işlem yapılması mecburi olan kurum ve kuruluşların her çeşit bilgi vermesi 

sağlanarak mükellefler kontrol altına alınabilir. 

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin her çeşit işlemlerinin bankalar 

aracılığıyla gerçekleştirildiği düşünülürse banka para akışlarının kontrol altına 

alınması ve bankanın kayıt dışı işlemleri için caydırıcı cezaların ihdas edilmiş 

olması sistemi auto kontrol sistemine bağlamaya yaracaktır.  

 

Bir başka açıdan katma değer vergisinin indirim konusu yapılması 

sebebiyle belge almak ve vermek zorunlu hale gelmektedir. Bir yandan alıcı 

ve satıcı arasında belirtilen çıkar ilişkisi ortaya çıkmak suretiyle kendi içinde 

auto-kontrolü sağlarken, diğer taraftan da ekonomide belge düzeninin 

yerleştirilmesi suretiyle gelir vergisine ilişkin kazanç beyanlarının istenilen ve 

gerçek düzeyine ulaşmasını sağlayıcı yönde etki yaratmaktadır. Böylelikle 

gelir vergisi ile K.D.V. arasında bir oto-kontrol sağlanmaktadır.155 

 

                                                 
155 Salih TURHAN,; Vergi Kuramı ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1998, s. 83 
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Örneğin gelir vergisinde oto-kontrol mekanizması, bir yükümlünün 

gelirinin diğer yükümlünün gideri olması ve bu nedenle oluşan çıkar ilişkisinin 

belge alınıp verilmesini zorunlu hale getirmesi şeklinde oluşmaktadır. Aynı 

şekilde vergiler arasında da bu ilişki ortaya çıkabilmektedir. Örneğin Katma 

Değer Vergisi’nde bir yandan alıcı ve satıcı arasında belirtilen çıkar ilişkisi 

ortaya çıkmak suretiyle kendi içinde oto-kontrolü sağlarken, diğer taraftan da 

ekonomide belge düzeninin yerleştirilmesi suretiyle gelir vergisine ilişkin 

kazanç beyanlarının istenilen ve gerçek düzeyine ulaşmasını sağlayıcı yönde 

etki yaratmaktadır. Böylelikle gelir vergisi ile K.D.V. arasında bir oto-kontrol 

sağlanmaktadır.156 KDV sistemi ülkemizde uygulanmakla birlikte  sahte belge 

kullanımının yaygın olması, mükellefler arası çıkar ilişkisi tam olarak 

kullanamaması nedeniyle Auto- kontrol sisteminin tam olarak uygulanmasını 

sağlamamaktadır.  

 

Beyan esasının geçerli olduğu ülkemizde bütün beyannameleri 

inceleme olanağı bulunmamaktadır. Eş-güdümleme sayesinde belirli mükellef 

gruplarının tespit edilerek incelenmesi ve denetiminin etkin ve verimli bir 

şekilde gerçekleştirilmesi beyan esasının gerçek beyanların verilmesine ve 

sistemin işleyişine yararlı olacaktır.  
 

2.VERGİ DENETİMİNDE ETKİNLİĞİN ÖLÇÜLMESİ 
 

Denetim kapsamında yapılan faaliyetlerin  genelde iki başlıkta ele 

alınmaktadır: Bunlardan en önemlisinin inceleme olduğunu ve inceleme ile 

ilgili unsurların ve özellik arz eden durumların açıklamasını ayrıca diğer 

denetim tekniği olan  yoklama’nın ayrıntısını önceki bölümde verildi.   

 

Denetimin esas hedefinin vergi gelirlerini artırmak olması sebebiyle her 

nevi özgün denetim bu hedefe ulaşmaya yardımcı olacaktır. Vergi 

                                                 
156 Salih TURHAN, Vergi Kuramı ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1998, s.83 
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denetiminde etkinliğin bilinmesi, gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin 

başarılı olup olmadığının ortaya çıkması bakımından önem taşımaktadır. 

Ülkemizde vergi denetimi çalışmalarında etkinliğin sağlanamadığı, konu ile 

ilgili bütün kesimler tarafından dile getirilmekle birlikte bu konuda yapılan 

yeniliklerin tam olarak etkinliği sağladığı söylenemez. Etkinliğin ölçülmesi 

bir anlamda yapılan faaliyetlerin ve yeniliklerin ne oranda vergi gelirlerinde 

artışa neden olduğunu göstermesi açısından büyük öneme sahiptir. 

 

Vergi denetiminde etkinliğin ölçülmesi ile ilgili olarak  birçok görüş ve 

analize tabi veri ortaya konulabilir.Çalışmamda etkinliği, Vergi denetiminde 

etkinlik; Vergi Mükelleflerinin Denetim Oranı, Vergi Mükellefi /Denetim 

Elemanları Sayısı oranı, Tahakkuk Eden Toplam Vergi Miktarı/Denetime Tabi 

Tutulan Miktar oranı, Vergi Denetimlerinin Sonuçlarına ilişkin rakamlar 

yardımıyla açıklanmaya çalışılacaktır. 
 

2.1.Vergi Mükelleflerinin Denetlenme Oranı 
 

Bu çerçevede yapılan denetim sayısının, ülkemizdeki toplam gerçek 

usulde vergilendirilen gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin toplam 

sayısına oranı göz önüne alınarak etkinlik ölçülmeye çalışılmıştır. 

  Tablo 5. Mükelleflerin Denetlenme Oranları 

YILLAR DENETİM SAYISI MÜKELLEF SAYISI DENETİM ORANI 
 (1) (2) (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 
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2001 68.132 2.334.209 2,91 
2002    113..244 2.315.241 4,89 
2003      68..251 2.340.742 2,91 
2004    153..881 2.406.661 6,39 

1991- 2004 Yılları Denetim Oranı Ortalaması                                                        3.18 
 

Kaynak::www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.. 
Toplam vergi mükelleflerinin denetime tabi tutulma oranı ne kadar 

yüksek ise denetimde etkinlik o ölçüde yüksektir yargısına ulaşılabilecektir. 

Tabloya göre 1991-2004 yılları arasında 100 mükelleften sadece 3.18’in 

incelemeye tabi tutulduğu görülmektedir.En yüksek denetim oranı ise 6.39 

oranı ile 2004 yılında yapıldığı görülmektedir. Aksine en düşük denetim 

oranı ise 2.03 oranı ile 1999 yılında yapılmıştır.En yüksek denetim oranının 

2004 yılında olmasının bir nedeni vergi dairesi müdürlerinin bu yıl içinde 

98.625 inceleme yapmaları fakat incelenen matrah tutarı ve bulunan matrah 

farkı tutarı olarak en düşük tutarlı inceleme sonuçlarına yine bu grup 

sahiptir.Ortalama inceleme oranının altında kalan yıllar 1992, 1994, 1995, 

1996, 1997,1998,1999,2000,2001, 2003 yıllarıdır.Ortalama inceleme 

rakamının yükselmesine neden olan vergi dairesi müdürlerinin yaptıkları 

inceleme etkin ve verim bir denetim görüntüsü vermemektedir. 

 
2.2-Denetlenen Vergi Mükellefi / Denetim Elemanları Sayısı Oranı 
 
Bu çerçevede ülkemizdeki denetime tabi tutulan mükelleflerin toplam 

sayısının ki bunlar çalışmada gelir ve kurumalar vergisi mükellef toplamı ile, 

denetime katılan denetim elemanlarının sayısına oranı sayesinde bir denetim 

elemanına isabet eden mükellef sayısı bulunmaktadır.  

 
 Tablo 6.Bir Denetim Elemanına İsabet Eden Mükellef Sayısı 

 
Yıllar 

 
Denetlenmesi 

gereken mükellef 
sayısı  
( 1 ) 

 
Denetim 

elemanı sayısı 
( 2 ) 

Her Bir 
Denetim 

Elemanına 
Düşen 

Mükellef 
Sayısı ( 1 / 2 ) 

1999 2.548.418 2138 1.192 
2000 2.388.850 2250 1.062 
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2001 2.334.209 2277 1.025 
2002 2.315.241 2451 945 
2003 2.340.742 2787 840 
2004 2.406.661 3066 785 

 

 Kaynak: www.gelirler.gov.tr.internet adresinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Tabloya göre bulunan bu sayı ne ölçüde az ise denetimde etkinliğin 

sağlanabilmesine ilişkin olarak olumlu değerlendirmenin yapılacağı aksi 

takdirde ise olumsuz yani denetimde etkinliğin sağlanamayacağı ifade 

edilebilecektir. Tabloda görüldüğü üzere her bir denetim elemanına en az 

2004 yılı itibarıyla 785 mükellef düşmektedir. Her bir mükellefin 

incelemesinin tam inceleme yapılması durumunda en az 1 ay sürdüğü 

düşünülürse mükellef sayısının oldukça yüksek olduğu görülecektir.  

 
2.3.Tahakkuk Eden Toplam Vergi Miktarı /Denetime Tabi Tutulan 

Miktar Oranı 
Bu kapsamda, belirli bir dönemde tahakkuk eden toplam vergi 

gelirleri toplamı içinde ne kadarının vergi denetimine tabi tutulduğunun 

dikkate alınması suretiyle vergi denetiminde etkinliğin ölçülmesi 

düşünülmüştür. Bu nedenle tahakkuk eden vergi gelirlerinin ne kadar 

yüksek  oranda bir kısmı denetime tabi tutulursa , denetimde etkinlik o 

ölçüde sağlandığı söylenebilecektir. 

 
Tablo 7.İncelemeye Tabi Tutulan Vergi Matrahı / Tahakkuk Eden Toplam Vergi Miktarı 

YILLAR 
TAHAKKUK EDEN 

VERGİ GELİRLERİ (1 ) 
(Bin YTL) 

İNCELEMEYE TABİ 
TUTULAN 

VERGİ MATRAHI ( 2 ) 
(Bin YTL) 

ORAN 
(2 /1 )  

1990 52.854 9.969 % 18.86 
1991 94.469 13.754 % 14.56 
1992 173.361 22.180 % 12.79 
1993 325.041 35.897 % 11.04 
1994 709.642 120.145 % 16.93 
1995 1.266.319 169.827 % 13.41 
1996 2.546.786 375.262 % 14.73 
1997 5.284.671 723.888 % 13.69 
1998 10.308.202 1.763.429 % 17.10 
1999 17.058.659 1.288.777 % 07.55 
2000 29.273.625 3.621.021 % 12.36 
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2001 43.990.363 7.312.698 % 16.62 
2002 65.245.173 13.863.392 %21.25 
2003        91.035.198 25.563.195 %28.08 
2004       108.715.968 22.124.052 %20.35 

1990-2004 yılları ortalama oran                                                                              %15,95 
Kaynak:www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf Internet adresinden yararlanılmıştır. 

Yukarıdaki tabloda, 1990-2004 yılları itibariyle bu duruma ilişkin 

rakamlar verilmiş ve aralarındaki ilişki de bir şekil halinde görülmektedir. 

Tabloyu incelediğimizde 1990- 2004 yılları itibarıyla incelemeye tabi tutulan 

Vergi Miktarı / Tahakkuk eden Toplam Vergi Miktarı Oranı ortalamasının 

%15.95  olduğu görülmektedir. 1990, 1994, 1998, 2001, 2002,2003,2004 

yıllarında ortalamanın üzerinde bir denetim gerçekleştirilmiştir. 2003 yılı ise 

% 28.08 ile en yüksek oranın gerçekleştiği, 1999 yılı da % 07.55 ile en 

düşük oranın gerçekleştiği yıl olmuştur. Tablodan da görüldüğü üzere toplam 

vergi gelirlerinin çok düşük bir oranı denetime tabi tutulabilmekte bu nedenle 

denetimin etkinliğinden ve verimliliğinden bahsetmek mümkün olmamaktadır.  

 

2.4.Vergi Denetimi İle Vergi Tahsilatı Arasındaki İlişki 
 

Vergi Denetimleri sayesinde mükelleflerin vergi kanunlarına 

uymalarının sağlanması amaçlanırken başka bir yönden bunun bir türevi 

olarak vergi gelirleri tahsilatında artış sağlanmaya sağlanır. Vergi 

tahsilatındaki artış ise kuşkusuz vergi gelirlerini artıracaktır. Vergi tahakkuk 

etmesi kadar bu verginin mükellef tarafından ödenmesi de oldukça önemli bir 

konudur. Bu çerçevede tablo  1991-2004 yılları arasında,  ülkemizde, vergi 

denetim oranları ile vergi tahsilatındaki artış oranları bir tablo halinde 

verilmiştir. 

 

Tabi olarak denetim oranın yüksek olduğu yıllarda vergi tahsilatı 

oranının yüksek olması beklenirken , bu durum her zaman geçerli 

olmamaktadır.Buna karşın bazı yıllarda bu tezi savunur oranlar ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin Vergi denetim oranının en yüksek olduğu 2002 yılı 
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aynı zamanda tahakkuk/tahsilat oranının da en yüksek olduğu yıldır. 1993 

yılına baktığımızda ise Tahakkuk / tahsilat oranının en düşük olduğu, buna 

rağmen denetim oranının en yüksek olduğu  üçüncü vergi denetim oranına 

sahip olduğunu görmekteyiz. 1991-2004 döneminde vergi denetim oranı 

ortalaması % 3.18 olarak gerçekleşirken, tahakkuk / tahsilat oranı 

ortalaması ise % 87,5 olmuştur. Sonuç itibariyle, bu döneme mahsus 

olarak vergi denetiminin en etkin olarak gerçekleştiği yılın 2004 olduğu 

söylenebilir. 

 

Tablo 8.Denetim ve Tahakkuk / Tahsilat Oranları (1991-2004) 

YILLAR DENETİM ORANLARI TAHAKKUK/TAHSİLAT ORANLARI

1991 3,72 82,5 
1992 2,82 81,7 
1993 3,32 81,3 
1994 2,25 82,3 
1995 2,61 82,8 
1996 2,51 85,6 
1997 2,81 88,1 
1998 2,85 89,8 
1999 2,03 86,8 
2000 2,27 90,5 
2001 2,91 90,3 
2002 4,89 91,4 
2003 2,91 92,5 
2004 6,39 92,9 

1991-2004 yılları ortalaması                            87,5 
 

Kaynak:www. gelirler. gov. tr/gelir2.nsf Internet adresinden yararlanılmıştır. 
 
 
 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

VERGİ GELİRLERİ İLE VERGİ DENETİMİ ARASINDAKİ 
NEDENSELLİK İLİŞKİSİ 

 

1. VERGİ GELİRLERİ İLE VERGİ DENETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
EKONOMETRİK ANALİZİ 

 

 1.1. EKONOMETRİK MODEL 
 

Ekonometrik metodolojide öncelikle doğruya yakın sonuçlara ulaşmak 

amacıyla ve ekonometrik teknikte modelin gerçeğe yakın sonuçları vermesi 

amacıyla kullanılacak zaman serilerinin durağanlığının incelenmesi 

gerekmektedir. Eğer zaman serileri durağan ise nedenselliğin ortaya 

çıkarılması için en uygun yöntem standart Granger nedensellik testidir. 

Standart Granger nedensellik testi, iki değişken arasındaki nedensel bir 

ilişkinin varlığı ve yönünü test etmek için kullanılır. Deneysel çalışmalarda 

Granger nedensellik testi nedenselliğin ortaya çıkarılmasında uygulanan 

popüler bir test olması ve ekonometrik modellerdeki tartışmalı değişkenlerin 

durumunu açığa  çıkarması nedeniyle en çok tercih edilen bir yöntemdir. 

Ayrıca, 1980’lerin sonunda ortaya çıkan eşbütünleşme analizi157 nedensellik 

testi ile ilgili teorik çalışmaların yeniden gözden geçirilmesine katkıda 

bulunmuştur.  

 

                                                 
157 Engle, R.F, ve Granger C.W.J. (1987) “Co-integration and Error Correction: Representation, 
Estimation and Testing”, Econometrica, 55, s. 251-276. 
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Granger (1969), nedenselliği şu şekilde tanımlamıştır “Y’nin öngörüsü, 

X’in geçmiş değerleri kullanıldığında X’in geçmiş değerleri kullanılmadığı 

duruma göre daha başarılı ise X, Y’nin Granger nedenidir”.158 Bu 

tanımlamanın doğruluğu test edildikten sonra ilişki arasında Granger 

Nedenselliğin varlığı  X→Y şeklinde gösterilir. 

 

Çalışmada ülkemizin gelir kaynaklarından  birini oluşturan vergi gelirleri 

ile vergi denetimi arasında bir nedensellik olup olmadığı araştırılacaktır. Vergi 

denetiminden vergi gelirlerine doğru bir nedensellik ilişkisinin olması vergi 

gelirlerini artırmayı sağlayacak önemli etkenlerden birinin vergi denetimi 

olduğu sonucuna varmamızı sağlayacaktır.  

 

Vergi denetiminde etkinliğe ve verimliliğe ulaşmak özellikle bu konuda 

yapılacak reformlar sayesinde gerçekleşebilecektir. Ülkemizde vergi 

denetiminde gerekli reformların yapılmaması, bu konuda hassasiyet 

gösterilmemesi vergi gelirlerinde sağlanabilecek artışın göz ardı edilmesine 

yol açmaktadır. Nedenselliğin ortaya konulması sayesinde vergi gelirlerinde 

artış sağlamanın en önemli yollarından birinin vergi denetimine gerekli 

önemin  verilmesi gerektiği görüşüne kanıt oluşturacaktır.  
 

1.2. ARAŞTIRMA VERİLERİ 
 

Çalışmamızda 1985- 2004 dönemi yıllık verileri kullanılmıştır. Veri seti 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internette yayınladığı vergi 

istatistikleri sayfasından elde edilmiştir.(Ek:1) 

 

Her bir vergi incelemesinde, vergi nevileri ve gelirleri itibarıyla 

incelemeler aynı ağırlıkta yapılmamıştır. Bu nedenle örneklemede 

                                                 
158 Granger, C.W.J. (1988) “Some Recent Developments in a Concept of Causality”, Journal of 
Econometrics,39,s. 199-211 



 

 

108

kullandığımız veriler tesadüfi olarak seçilmemiştir. Türkiye’de vergi 

incelemesine tabi birimler (kurumlar vergisi mükellefleri) ve kişiler (gelir 

vergisi mükellefleri) çok büyük bir coğrafi alana dağılmış durumdadır. 

Çalışmamıza temel oluşturan bu birimler kamu otoriteleri tarafından keyfi 

olarak belirlenmektedir. Araştırmada kullanılan veriler keyfi olarak belirlenen 

birimlere aittir. Ancak söz konusu birimlere ait genel bir çerçevenin elimizde 

olmaması ve birimlerin çok büyük bir alanda dağılmış olması nedeniyle 

birimlerin tesadüfi olarak seçildiği varsayıldı. 

 

Ülkemizin vergi gelirlerini genel olarak; gelir vergisi, kurumlar vergisi ve 

katma değer vergisi mükelleflerinin beyannamede gösterdikleri matrahları 

oluşturmaktadır. Beyan usulü mükelleflere vergilendirme ile ilgili bildirimlerde 

inisiyatif tanıdığından beyanların gerçeği yansıtması ve beyan usulünün 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için beyanlar denetime tabi 

tutulmaktadır. Ülkemizde yer alan ve denetime tabi tutulabilecek mükellef 

sayıları ek tablolarda gösterilmiştir.( ek-1, 2, 3 ) Vergi incelemesine yetkili 

denetim elemanları beyanların denetimini yapmakta ve inceleme sonucu 

beyanların gerçeği yansıtması sağlanmakta böylece vergi kayıp ve kaçağı 

önlenerek vergi gelirlerinde artış sağlanmaktadır. 

 

Vergi gelirleri ile vergi denetimi arasında nedenselliğin varlığını ortaya 

koyabileceğimiz en önemli veri; mükelleflerin beyanlarında gösterdikleri 

matrahtır. Mükellefler gelirlerini kendileri beyan ederek gelir, kurumlar, katma 

değer vergisi matrahlarını idareye bildirmektedir. İdare tarafından bu beyanlar 

keyfi seçim yapılarak incelemeye tabi tutulmakta ve beyan edilen matrah 

incelemeye tabi tutulan matrahı oluşturmaktadır. İncelemeye tabi tutulan 

matrah ile inceleme sonucu inceleme elemanlarının buldukları matrah farkı 

nedenselliğin varlığını ortaya koymayı sağlayacaktır. İnceleme elemanları 

tarafından yapılan inceleme sonucunda matrah farkı bulunması mükellefin  

ilgili yılda vergi kayıp ve kaçağına yol açtığını ortaya koymaktadır.  
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Kısaca vergi inceleme elemanları tarafından inceleme konusu yapılan 

mükelleflerin beyanları; incelenen matrahı, incelemeler sonucu bulunan ve 

resen takdir edilen matrah, inceleme sonucu bulunan matrahı başka bir 

anlamda bağımlı değişkeni  oluşturmaktadır. Bulunan matrah farkı ile 

mükelleflerin beyanlarının toplamı gerçek matrahı oluşturmaktadır. Matrahın 

artması sonucunda mükellefin ödemek zorunda olduğu vergi artmakta ve 

vergi gelirlerinde artış sağlanmaktadır. İncelenen matrah, gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerinin beyanları sonucu oluşmaktadır. İnceleme sonucu 

bulunan matrah ise vergi incelemesine yetkililerin incelemeleri sonucunda 

bulunan matrahı oluşturmaktadır. 

 

1.3.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
 

Araştırmada nedenselliğin ortaya konulması amacıyla Granger 

Nedensellik testi kullanılacaktır. Granger Nedensellik  testi ile bir tahmin değil 

nedensellik çıkarsaması yapıldığı için değişkenlerin önceden durağanlığı test 

edilmelidir.159 Değişkenlerin durağan olup olmadıklarını anlamak amacıyla 

birim kök testi kullanılacaktır. Zaman serilerinde durağanlık ve birim kök 

kavramları üzerinde durularak, konunun tam olarak açıklanması 

sağlanacaktır. 
 

1.3.1.Zaman Serilerinde Durağanlık 
 

 Durağan zaman serilerinin tanımında belirtildiği gibi, stokastik bir 

sürecin ortalaması ve varyansı zaman dönemi boyunca sistematik bir 

değişme göstermiyorsa seri durağan zaman serisi adını alır. Bu, "durağanlık" 

koşulunun geçerli olduğu anlamına gelir. İktisadi zaman serileri genel olarak 

durağan değildir. Zaman serilerinin modellenmesinde ve nedensel ilişkilerin 

belirlenmesinde serilerin durağan olması arzu edilen bir özelliktir. Hattâ 

                                                 
159 Granger: a.g.e., S.554 



 

 

110

nedensel ilişkilerin belirlenmesinde durağanlık yeterli olmamakta, ek olarak 

"kovaryans durağanlık" koşulu aranmaktadır. Bu nedenle, söz konusu iki 

kavramı daha ayrıntılı olarak incelemekte yarar vardır. 

 

 Stokastik bir Zt sürecinin ortalamasının ( ) ve varyansının ( 2 ) sabit 

olması durumunda, sürecin durağan olduğu ve ayrıca kovaryansının  

[Cov (Z t ,Z t - s) = ts ] olması durumunda ise sürecin kovaryans durağan 

olduğu söylenir. Kovaryans durağanlık, kovaryans fonksiyonunun (t) zamana 

değil, sadece zaman farkına (s) bağlı olmasıdır. Böylece kovaryans 

durağanlığın, serilerin ortalamasının ve varyansının zaman boyunca sabit 

olması ile birlikte, kovaryanslarının da eşit zaman genişliklerinde farklı 

olmaması anlamına geldiği anlaşılır. 

 

Durağanlık ve kovaryans durağanlığın farklı bir açıdan tanımını vermek 

de mümkündür. t1, t2, ... , tn  dönemlerinin herhangi birinde elde edilen n 

gözleme ilişkin bileşik (jointly) olasılık dağılım fonksiyonu ile t1+s, t2+s, .., tn +s. 

dönemlerinde elde edilen n gözleme ilişkin bileşik olasılık dağılım fonksiyonu: 

 F(Z t1  , Z t2….Zn ) = F (Z t1+s , Z t2+s    , Z tn+s )  şeklinde birbirine eşit 

ise, diğer bir deyişle, stokastik bir sürecin özellikleri farklı zaman 

dönemlerinde değişmiyorsa, bu stokastik sürecin güçlü  durağan (strictly 

stationary) olduğu söylenir. Sürecin ortalamasının E(Zt)=   ve kovaryansının 

E( Z t+1 -   ) ( Z t + 2 -   ) = ts olması durumunda ise kovaryans durağan olduğu 

söylenir.160 

 

 Böylece stokastik sürecin kovaryans durağan olması durumunda 

pozitif gecikmeler ile negatif gecikmeler arasındaki oto kovaryansların 

birbirine eşit (ts = t - s), durağan olmaması durumunda ise eşit olmadığı 

                                                 
160George .E.P.BOX ve Gwilyn M.JENKINS, Time Series Analysis. Forecasting and Control, 
Holdan Day,1970 ,s.26 
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sonucu çıkarılabilir. Hemen belirtelim, güçlü durağan bir süreç aynı zamanda 

kovaryans durağan bir süreçtir. Ancak kovaryans durağan bir süreç, güçlü 

durağan bir süreç değildir. Bunun nedeni güçlü durağan bir sürecin, 

kovaryans durağanlığa ek olarak ayrıca 3. ve 4. momentlerin de durağan 

olmasını gerektirmesidir. Ne var ki, uygulamada güçlü durağan yerine 

kovaryans durağanlığın yeterli görülmesi nedeniyle, 3. ve 4. momentlere 

bakılmaz. 

 

1.3.2 Durağan Olmayan Serilerde Durağanlık Sağlanması 
 

Zaman serisi verilerinin olasılık kurallarına göre toplandığı şeklindeki 

varsayım gereği, zaman içinde büyük değişkenlik gösteren (durağan 

olmayan)  serilerle mevsimlik dalgalanma gösteren serilere, belirli olasılık 

kurallarını uygulamak ve bu serilere dayanarak öngörü yapmak sakıncalıdır. 

Bu durumdan kaçınmak için  durağan olmayan serileri durağan hale getirmek 

ve serileri mevsimlik etkilerden arındırmak gerekir. Bu amaçla çeşitli 

dönüşüm işlemleri yapılır. Söz konusu dönüşümler; logaritma alma, fark 

alma, filtreleme, trendden arındırma şeklinde sınıflandırılabilir. 

 

İktisadi değişkenler, gerçek değerleri üzerinde doğrusal değil, genellikle 

logaritmik değerleri üzerinde doğrusaldır. Bu nedenle, serilerin gerçek 

değerleri yerine logaritmik değerlerinin kullanılması önerilir. Diğer bir deyişle, 

sürecin ortalaması  arttıkça, gözlemlerin değişkenliğinin de arttığı bazı 

durumlarda, gözlemlerdeki oransal değişmeler ortalamaya göre bağımsız 

olduğundan logaritma almanın yararı vardır.161 

  

 Box ve Jenkins, logaritma almanın yanında durağanlığın genellikle 

birinci veya ikinci dereceden fark alma ile sağlanacağını belirtmektedir. Bu 

                                                 
161 David WILLIAMS, C.A.E GOODHART ve D.H.GOWLAND, "Money, Income, and Causality : The U 
K. Experience”, The American Economic Review,June, 1976,s.419. 
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nedenle, logaritma alma varyansı fark alma ise ortalamayı durağan hale 

getirmektedir. Birinci dereceden fark alma Z t = Z t – Z t - 1 

şeklinde tanımlanır. Fark alma operatörünü  (   ) , geriye doğru kaydırma 

operatörü (B)(back shift  operatör) veya aynı anlama gelmek üzere gecikme 

operatörü (L) (lag operatör) ile de ifade etmek mümkündür. Şöyle ki, 

    = (1 - L )    (Birinci dereceden fark) 

  2 = (1 - L )2   (İkinci  dereceden fark) 

 . 
. 
.           

  

 d  = (1 - L )d   (d' inci dereceden fark) 

 Bu durumda örneğin ikinci farklar şu şekilde ifade edilebilir : 

  2 Z t= (1-L)2 Z t = (1-2L + L2 ) Z t  = Z t - 2Z t -1+ Z t -2   eşitlikte en 

sağda yer alan ifadeler ise fark denklemi gösterimidir. 

 

 Buraya kadar durağanlık ve kovaryans durağanlık koşulunun 

sağlanması üzerinde duruldu. Nedensellik testlerinin uygulanabilmesi için 

kovaryans durağanlık gerekli, ancak yeterli bir koşul değildir. Değişkenlerin 

ayrıca stokastik değişkenler olması da arzu edilir. Bir serinin stokastik 

değişken, olması için trend, mevsimlik ve dalgalanmalar gibi faktörleri 

içermemesi gerekir. Değişkenlerin bu faktörleri içermesi durumunda 

bunlardan arındırılması gerekir. 

 

 Serideki mevsimlik eğilimini belirlemek amacıyla otokorelasyon 

fonksiyonundan yararlanılır. Aylık veriler kullanılıyorsa 12., 24., 36., ... ve üç 

aylık veriler kullanılıyorsa  4., 8., 12., ... gecikmelerdeki otokorelasyon 

katsayıları dikkatle incelenir. Söz konusu katsayılar istatistiksel olarak 

anlamsız bulunursa seride mevsimselliğin olmadığı sonucuna varılır. Aksi 

halde serinin mevsimsellik içerdiği ve bu şekliyle nedensellik testlerinde 

kullanılmasının uygun olmayacağı söylenir. 



 

 

113

 

 Serideki mevsimlik eğilimini belirlemek için Sims, alternatif olarak 

regresyon katsayılarının grafiğine bakılabileceğini önermektedir. Bu amaçla, 

bir değişkenin diğer bir değişken üzerindeki gelecek dönem  katsayılarını 

içeren tahmin edilen gecikme dağılımını dikkate almak gerekir. 

 

 Seriyi mevsimsellik etkisinden arındırmak için ise farklı yaklaşımlar 

kullanılabilir. Bunlardan ilki seriyi mevsimlik fark alma işlemine tabi tutmaktır. 

Mevsim fark alma işlemi, mevsimlik dönem genişliği (s) yardımıyla ve (Zt – 

Zs) şeklinde gerçekleşir. Burada aylık veriler kullanıldığında fark alma  için s 

= 12 ve üç aylık veriler kullanıldığında s = 4 değeri dikkate alınır. Böylece ilk 

veriler ile birinci farklar  

 

  12 Zt = (1– L )12 Zt = Zt - L12  Z  = Zt - Zt -12  şeklinde  ifade edilir..  

 

 Böylece bu dönüşüm mevsimlik birinci dereceden fark alma adını alır. 

Hemen ekleyelim ki, aylık veriler yerine çeyrek yıllık verilerin kullanılması 

durumunda, mevsimlik birinci dereceden fark alma dönüşümü, yukarıda 

ifadede 12 yerine 4 değerini yazmak suretiyle gerçekleştirilir. 
 

 Seriyi mevsimlik dalgalanmalardan arındırmanın ikinci yolu mevsimlik 

kukla değişken kullanmaktır. Örneğin Zt serisini mevsimlik dalgalanmaların 

etkisinden arındırmak amacıyla, mevsimlik kukla değişkeninin kullanımı şu 

model yardımıyla gösterilebilir : 

 

 Zt = λ0 + λ1D1 + λ2D2 + λ3D3 + z t    

 

 Söz konusu model EKK tekniğiyle tahmin edilen parametreler anlamlı 

bulunursa elde edilen hatalar (zt), söz konusu değişkenlerin arındırılmış 
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değerleri olacaktır. Hemen ekleyelim ki, seride trend olduğu düşünülüyorsa 

yukarıdaki modele ayrıca zaman değişkeninin de eklenmesi gerekir. 

 Seriyi arındırma, yukarıda anlatılan iki ayrı yaklaşım dışında, seriyi 

trend, konjonktürel dalgalanmalar ve düzensiz hareketlerden arındırmak için 

yararlanılabilecek bazı teknikler söz konusudur. Bunlar; 

i) Aylık ortalamalar tekniği,  

ii) Trende oranlama tekniği ve  

iii) Hareketli ortalamalara oranlama tekniğidir. 

 

 Nedenselliğin araştırılması için serilerin kovaryans durağan ve 

stokastik olması gerektiği daha önce belirtilmişti. Xt ve Yt değişkenlerinin, 

kovaryans  durağanlık ve stokastik olma özelliklerini içerdiklerini ifade etmek 

üzere bundan sonra Xt
θ ve Yt

θ  gösterimi kullanılacaktır. Burada belirtilmesi 

gereken önemli bir nokta da, dönüştürülen  Xt
θ ve Yt

θ' değişkenleri  

arasındaki nedenselliğin, ( Xt ve Yt) arasındaki nedenselliği koruduğudur. 

Diğer bir deyişle, dönüşüm işlemi nedenselliğin gerçek yapısını bozmamakta, 

aksine daha güvenilir olarak belirlenmesini sağlamaktadır.- 

 

 Granger, nedenselliğe ilişkin verdiği tanımda tek yönlü nedensellik, 

geribildirim ve anlık nedensellik yapılarının geçerliliğinin sadece durağan 

zaman serilerinde mümkün olacağını belirtmiş ve serilerin durağan olmaması 

durumunda, nedenselliğin varlığının zaman boyunca değişebileceğini ifade 

etmiştir. Ayrıca Hsiao da durağan olmayan verileri kullanmanın, doğru son 

öngörü hatası (FPE) tahminini vermeyeceğini belirtmiştir.162 

 

 Yukarıda belirtilen dönüşümlerin, genel olarak durağanlığı sağladığı 

bilinmekle birlikte, serilerin durağan  olup olmadığının istatistiksel olarak test 

edilmesi için Dickey - Fuller Birim Kök Testinden yararlanılabilir. 

 

                                                 
162 Granger C.W.J.,1969 Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral 
Methods, Econometrica, s.245 
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1.3.3.Durağanlık İçin Otokorelasyon Testi 
 

 Yukarıda belirtilen dönüşüm yöntemleri ile serilerde durağanlığın 

sağlandığı varsayılır. Bu varsayım bu şekliyle yeterli değildir. Varsayımın 

doğruluğunu test etmek için kullanılabilecek ilk yaklaşım otokorelasyon 

testidir. Otokorelasyon testinde serinin çeşitli gecikmelerdeki otokorelasyon 

fonksiyonu (korelogramı) incelenir. Korelogramda yer alan otokorelasyon 

katsayılarının birkaç gecikmeden sonra sıfıra yaklaşması durumunda serinin 

durağan olduğuna, büyük gecikmelerde bile sıfırdan uzaklaşması durumunda 

ise durağan olmadığına karar verilir. 

  

 Durağan olmayan zaman serisinin otokorelasyon fonksiyonu grafiksel 

olarak (korelogram üzerinde) incelendiğinde, gecikmeler büyüdükçe 

otokorelasyon katsayılarının sıfıra yaklaştığı görülür. Böyle bir yapının 

görülmesi birbirini izleyen (ardışık) gözlem değerlerinin yüksek derecede 

ilişkili olduğu anlamını taşır. Kısaca durağan olmayan bir serinin 

otokorelasyon fonksiyonunun en az ilk dört gecikmeye ait otokorelasyon 

katsayıları sıfıra doğru düşme eğilimi taşımaz, Hattâ yüksek gecikme!erdeki 

katsayılar için de aynı durum söz konusu olabilir. Böyle bir durum seriyi 

etkileyen diğer faktörlerin de varlığının bir göstergesidir. Serinin bu tür 

faktörlerden arındırılması da ancak yukarıda belirtilen dönüşümler sonucunda 

mümkün olur. 

 

 Uygulamada serinin durağan hale gelmesi için önce logaritma ve 

sonra da birinci dereceden farklar alınır ve elde edilen fark serisinin 

otokorelasyon fonksiyonu incelenir. Eğer otokorelasyon katsayıları birinci 

veya ikinci gecikmeden sonra hızla sıfıra doğru düşüyorlarsa veya katsayılar 

anlamlı değilse, logaritmik birinci dereceden fark serisini, durağan olduğuna 

ilk gecikmelerdeki otokorelasyon katsayılarının sıfıra doğru düşmemesi veya 

sistematik bir şekil. izlemesi durumunda ise serinin durağan olmadığına karar 

verilir. Seri durağan ise güvenilir sonuçlar alabilmek için amaca göre uygun 
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teknikler uygulanabilir. Ancak birinci dereceden fark serisinin durağan 

olmaması durumunda, serinin tekrar farkı, yani orijinal serinin ikinci 

dereceden farkı alınır ve yukarıdaki yaklaşım, seride durağanlık sağlanıncaya 

kadar tekrarlanır. 

 

 Yapılan bir çalışmada, 17 tane makroekonomik değişkenin bir zaman 

trendini içeren regresyonundun elde edilen hataların 12. gecikmeye kadar 

otokorelasyon katsayıları hesaplanmış ve katsayıların büyük çoğunluğu 

0,90'ın üzerinde bulunmuştur. Ayrıca bütün değişkenler için hesaplanan 

birinci dereceden otokorelasyon katsayıları 0,95'in üzerinde çıkmıştır. Yine 

diğer bir ampirik çalışmada, gerçek sürecin trendi içermemesi durumunda 

bile, trendden arındırma yaklaşımının uygulanmasının oldukça küçük 

otokorelasyon katsayılarını verdiği bulunmuştur.163 

 

 Otokorelasyon çözümlemesi durağanlığın belirlenmesi dışında hata 

terimlerinin bağımsızlığının test edilmesinde de kullanılmaktadır. İleride 

zaman zaman karşılaşılacak olan hata terimleri arasındaki otokorelasyon 

probleminin sebeplerine kısaca değinmekte yarar vardır. 

 

 Genellikle zaman serilerinde ortaya çıkan otokorelasyonun (hata 

terimlerinin ardışık olarak bağımlı olmasının) pek çok sebebi vardır. Bunlar 

arasında  

i) Hata terimi tarafından temsil edilen değişkenlerin ardışık olarak 

bağlantılı olması,  

ii) Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirleyen gerçek modelin doğrusal 

olması gerekirken doğrusal olmayan bir modelin seçilmiş veya gerçekte 

model doğrusal olmayan bir yapıya sahip iken doğrusal bir modelin seçilmiş 

olması,  

                                                 
163 SIMS.Christopher, “Macroeconomics and Reality”, Econometrica, Vol.48,1-48,1980 



 

 

117

iii) Modeli etkileyen her değişkenin model üzerindeki etkisinin birkaç 

döneme yayılmış olması,  

iv) Modele dahil edilmemiş açıklayıcı değişkenler ile bağımlı değişken 

arasında ilişki olması sayılabileceği gibi, 

v) Bazen değişkenler üzerine uygulanan dönüşümlerin de 

otokorelasyona sebep olabildiğine rastlanmaktadır. Nitekim gerçekte 

otokorelasyon problemi söz konusu değilken, değişkenlerde dönüşüm 

yapılması otokorelasyon problemine yol açabilmektedir. 

 

 Belirtilen bu sebeplerle ortaya çıkan otokorelasyon problemini test 

etmek amacıyla Durbin-Watson tarafından geliştirilen ve birinci dereceden 

ardışık bağımlılığı belirleyen testten (DW) yararlanılabilir.164  

  

 Bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin açıklayıcı değişken olarak yer 

aldığı dağılımlı gecikme modellerinde DW istatistiği 2'ye doğru yaklaşma 

eğiliminde olduğundan, bu tür durumlarda Durbin h istatistiği (veya Durbin I) 

kullanılır. Yine Durbin tarafından geliştirilen; 

 

 Yt = α Yt-1 + λYt + ut 

 

regresyon modelindeki hataların tahminlerinin 

 

  t  =   et -1 + λY t - 1 +   xt + wt 

 

şeklindeki regresyon modelindeki et-1 değişkeninin katsayısı olan,   değerinin 

anlamlı olup, olmadığı test edilir. Bu testte Durbin II testi olarak adlandırılır. 

Durbin I ve Durbin II testleri dışında bir diğer test olarak Olabilirlik Oran 

Testinin kullanılabileceği önerilmektedir. 

 

                                                 
164 Christopher A.SIMS, “Seasonality in Regression”, Journal of the American Statistical Assocation, 
Sayı: 69 September , 1974 s.618-626   
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 Son olarak otokorelasyon problemini ortadan kaldırmak için önerilen 

birkaç yaklaşıma değinmekte yarar vardır. Bunlardan ilki değişkenlerin 

gerçek değerlerini değil, zaman boyunca (artan veya azalan) yüzde 

değişimlerini içeren modeller kullanmaktır. İkinci yaklaşım,bağımlı değişkenin 

(Y) bir veya daha çok dönemin gecikmeli Y değerini kullanarak yeni bir 

öngörü değişkeni üreten otoregresifi bir model oluşturmaktır. Üçüncü 

yaklaşım ise otokorelasyon problemi ortadan kalkana kadar değişkenleri 

filtrelemeyi içermektedir.  

 

1.3.4 Birim Kök Testi 
 

Bir serinin uzun dönemde sahip olduğu özellik, bir önceki dönemde 

değişkenin aldığı değerinin, bu dönemi ne şekilde etkilediğinin 

belirlenmesiyle ortaya çıkartılabilmektedir. Bu nedenle serinin nasıl bir 

süreçten geldiğini anlamak için, serinin her dönemde aldığı değerin daha 

önceki dönemdeki değerleriyle regresyonunun bulunması gerekmektedir. 

Bunun için değişik yöntemler geliştirilmiş olmakla birlikte, ekonometride birim 

kök analizi olarak bilinen yöntemle, serilerinin durağan olup olmadıkları 

belirlenebilmektedir.165 

 

Bir serinin durağan olup olmadığı birim kök testi ile şu metodoloji takip 

edilerek araştırılmaktadır. Yt değişkeninin bu dönemde aldığı değerin geçen 

dönemdeki değeri ile olan  Yt - 1  İle ilişkisi.   
 

Yt =P Yt-1  + u t       (5.1) 
 

Burada u t stokastik sürece sahip hata terimidir. Bu model birinci 

dereceden otoregresif modelidir.  Bu regresyonda P katsayısı bire eşit ( P= 1) 

bulunursa birim kök sorunu ortaya çıkmaktadır ve ilişkisi,   
 

                                                 
165 TARI.Recep, Ekonometri, 1999, Alfa Basım Yayın Dağıtım.s.368, İstanbul. 
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Yt =Yt-1  + u t       (5.2) 

biçimini almaktadır. Bu bir önceki dönemde iktisadi değişkenin 

değerinin ve dolaysıyla o dönemde maruz kaldığı şokun olduğu gibi sistemde 

kalması anlamına gelmektedir. Eğer P katsayısı birden küçük çıkarsa geçmiş 

dönemlerdeki şoklar belli bir dönem etkilerini sürdürseler bile bu etki giderek 

azalacak ve kısa bir dönem sonra tamamen ortadan kalkacaktır. Denklemin  

tarafından Yt - 1  çıkarılarak, her iki tarafından da    

 

 Yt  =(P-1) Yt-1  + u t       (5.3) 
 

elde edilebilir. Burada   Yt = Yt – Yt-1  birinci farktır. (P-1) de olarak 

µ ifade edilirse eşitlik   

 

 Yt  = µ Yt-1  + u t       (5.4) 
 

olarak yazılabilir. P-1 olduğunda µ = 0 olduğunda da 
   

 Yt  = (Yt –Yt-1 ) = u t       (5.5) 
 

olacak ve dolayısıyla Yt (birinci fark) durağan olacaktır. Dickey- Fuller 

testi için aşağıda gösterilen üç değişik form kullanılabilir. Bunlar: 

 

 Yt  = µ Yt-1  + u t       (5.6) 

 

kesişim katsayısız ve trendsiz, 

    

 YT  = bo + µ Yt-1  + u t      (5.7) 

 

kesişim katsayılı ve trendsiz ve   
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 YT  =bo+  YT-1+  t
  + u t     (5.8) 

kesişim katsayılı ve trend değişkenli modellerdir. 

İncelenen matematiksel form yukarıdakilerden hangisi olursa olsun test 

edilen hipotezde yer alan µ katsayısı hepsinde ortaktır. DF testi 

uygulamasında dikkat edilmesi gereken bir nokta  µ katsayısına ait t 

istatistiğinin standart t dağılımına uymamasıdır. Bu regresyonlarla  birlikte   

(tau) istatistikleri veya ADF (Augmented Dickey- Fuller) istatistikleri ile 

Mackinnon kritik değerleri kullanılmaktadır. ADF test istatistiklerinin mutlak 

değeri çeşitli anlamlılık düzeylerine göre bulunan Mackinnon kritik 

değerlerinin mutlak değerinden küçükse serinin durağan olmadığı, büyükse 

durağan olduğu sonucuna varılır.166 

 

Çalışmada, serilerin gecikme uzunlukları belirlendikten sonra serilerin 

durağanlığı test etmek etkin yöntemlerden biri olan ADF (Augmented Dickey-

Fuller) birim kök testi kullanılmıştır. İnceleme konusunu oluşturan incelenen 

matrah ile inceleme sonucu bulunan matrahın durağanlığı ADF  testi 

yardımıyla  incelenmiştir.. 
 

   (İnmat)= “İncelenen Matrahı” 
 
  (bulmat)=”İnceleme Sonucu Bulunan Matrahı” ifade etmektedir. 
 

1.3.4.1. İncelenen ve Bulunan Matrahın Durağanlık Analizi  
 

                     Tablo 9. ADF Birim Kök Testi Sonuçları* 
   

Değişken ADF  (kesişim) ADF (none)** ADF 
kesişim+trend 

Linmat  
 

-0,571 
  (0.854)  

4,617 
 (0.99) 

- 3.799 
(0.0398) 

k  1   0   0  
Lbulmat 
 

1.564 
 (0,99) 

2.901 
(0.99) 

- 4.611 
(0.0086) 

k  0   1   0  
* Parantez içindeki değerler p değerleridir. 

                                                 
166 TARI.Recep, Ekonometri, 1999, Alfa Basım Yayın Dağıtım.s.369-370, İstanbul 
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**Sabit Terim ve trend içermeyen model 

k:  Uygun gecikme uzunluğu 
İktisadî değişkenler, gerçek değerleri üzerinde doğrusal değil, genellikle 

logaritmik değerleri üzerinde doğrusal olmaktadır. Bu nedenle, serilerin 

gerçek değerleri yerine logaritmik değerlerinin kullanılması önerilmektedir. Bu 

nedenle çalışmamda kullandığım değişkenlerin logaritmik değerlerini alarak 

kullandım.   

 

Tabloda incelenen matrah ve bulunan matrahın birim kök test sonuçları 

kesişim, none, kesişim ve trend düzeyde durağanlıkları test edilmiştir. 

İncelenen matrah için durağanlık hipotezleri aşağıda yer aldığı gibidir;  

 

H0 : µ = 1  (Birim kök vardır   durağan değil) 

H1 : µ  1  (Birim kök yoktur  durağandır ) 

 

Değişkenlerin logaritmik değerleri üzerinde doğrusal olmaları sebebiyle 

öncelikle incelenen matrahın logaritması alındıktan sonra birim kök testi 

yapılmıştır. Birim kök testi sonucunda H0  hipotezi rededilmiş, Logaritmik  

düzeyde durağan bulunmuştur.Seri birim kök içermemektedir. 
  

Uygun gecikme mesafesi Akaike ve Schwarz bilgi kriterlerine göre 

bulunmuştur.Seri k=1 gecikmede 1’inci sıra fark durağan bulunmuştur. 

 

İncelenen matrahın uygun gecikme mesafesi k = 0 Akaike ve Schwarz 

testlerine göre, trend: ve gecikme mesafeli düzeyde durağan I(1) olduğunu  

görmekteyiz.  
 

Bulunan matrah için durağanlık hipotezleri aşağıda yer aldığı gibidir. 

Tabloda  kesişim, sabit terim ve trend içermeyen, kesişim ve trend düzeyde 
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birim kök testlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda; aşağıda yer alan 

sonuçlar elde edilmiştir.  

 

H0 : µ = 1  (Birim kök vardır   durağan değil) 

H1 : µ   1  (Birim kök yoktur  durağandır ) 

 

Değişkenlerin logaritması alınmış değerlerinin doğrusal olması 

nedeniyle öncelikle bulunan matrahın logaritmik değeri alınmış sonra  birim 

kök testine tabi tutulmuştur. Bağımlı değişkenimiz inceleme sonucunda 

bulunan matrahın birim kök testi  sonucunda H0  hipotezi reddedilmiştir.  

 

Uygun gecikme uzunluğu Akaike ve Schwarz bilgi kriterlerine göre 

bulunmuştur.Seri k=1 gecikmede 1’inci sıra fark durağan bulunmuştur. 

 

  Tablo 10:İncelenen Matrah uygunluk testi  

Linmat bağımı AIC testi Schwarz Testi 
k=6 1.911 2.505
k=5 1.918 2.437
k=4 1.568 2.003
k=3 1.410 1.755
k=2 1.365 1.613
k=1 1.075 1.274

 
  Uygun gecikme mesafesinin k=1 olduğunu görmekteyiz 
 

Bulunan matrahın uygun gecikme katsayısı k = 0 Akaike (AIC) ve 

Schwarz bilgi kriterine göre kesişim katsayılı trend düzeyde durağan I(1) 

olduğunu  görmekteyiz.  
 

 1.3.4.2.VAR’da Sistem Gecikmesi Analizi 
 

  Vektör Otoregresyon (VAR)’da sistem gecikmesi analizi sonucunda 

uygun gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre 1 olması nedeniyle 
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uygun gecikme mesafesi 1 olarak alınmıştır. AKAİKE bilgi kriterine göre 

uygun gecikme mesafesinin ise 5 olduğu görülmüştür. Esas alınacak 

gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre uygun bulunduğundan 1 

olarak alınmalıdır. 

 
Tablo 11:Var’da Sistem Gecikmesi  

Lbulmat bağımı AIC testi Schwarz Testi 
k=5 2.960 3.999 
k=4 4.398 5.267 
k=3 3.923 4.610 
k=2 3.812 4.307 
k=1 3.677 3.976 

 
 Uygun gecikme uzunluğu k=1 olarak belirlenmiştir. 

 

VAR( Vektör Otoregresyon) modeli C.A. Sims tarafından geliştirilen bu 

model Granger nedensellik testi modelini temel alır. örneğin modelde iki içsel 

değişken varsa bunların her biri hem kendi hem de diğer içsel değişkenin 

belli bir döneme kadarki gecikmeli değerleri ile ilişkilendirilir. Sims yapısal 

modellerdeki içsel- dışsal ayırımını eleştirir ve bu ayrımın suni olduğunu 

belirtir167.  

 

1.3.5-Model ve Granger Nedensellik Uygulaması Sonucu 

 
İncelenen matrah ile bulunan matrah arasında nedensellik ilişkisi 

modeli aşağıda gösterildiği gibidir. Modelde İnmat kısaltması incelenen 

matrahı, bulmat kısaltması ise bulunan matrah farkını ifade etmektedir. 

 

                     k                                  k                                  
Linmat      i    Linmat t-i       j     Lbulmatt-j     ε 1t  (5.9) 
                        i                                   j     

 

                              k                                 k                                  

                                                 
167 ERTEK.Tümay, “Ekonometriye Giriş”.,1.Baskı ODTÜ Yayınları.,s.404 
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Lbulmat     i   Linmat t-i     j     Lbulmatt-j           ε 2t  (5.10) 
                           i                                j     

   

Tablo 12.Granger Nedensellik Testi Sonuçları 

Nedenselliğin Yönü F değeri p değeri   değeri Sonuç 

Lbulmat Linmat 1.10922 0.30790 0.05 H0 kabul 

Linmat Lbulmat 10,2817 0.00550 0.05 H0 red 

 

Bulunan matrah farkı ile ilgili olarak Granger Nedensellik test sonuçları 

ve  hipotezleri doğrultusunda,  aşağıda yer alan bulgular tespit edilmiştir; 

 

H0 : Lbulmat, Linmat’ın Granger nedeni değildir.   

H1 : Lbulmat, Linmat’ın Granger nedenidir. 

Araştırma sonucunda bulunan matrah farkı ile incelemeye tabi tutulan 

matrah arasında Granger nedenselliğin olmadığını söyleyebiliriz. 

Hipotezimizde test sonuçlarına göre H0 hipotezinin kabulü gerekmektedir. 

İnceleme sonucunda bulunan matrah, incelemeye tabi tutulan matrahın 

Granger nedenselliğini oluşturmamaktadır.  

 

İncelenen Matrah ile ilgili olarak Granger Nedensellik test sonuçları ve  

hipotezleri doğrultusunda,  aşağıda yer alan bulgular tespit edilmiştir. 

 

H0 : Linmat, Lbulmat’ın Granger nedeni değildir.   

H1 : Linmat, Lbulmat’ın Granger nedenidir. 

 

Araştırma sonucunda incelenen matrah ile bulunan matrah farkı 

arasında Granger Nedensellik olduğunu ve H0  hipotezini red etmemiz 

gerektiğini tablodan çıkarmaktayız. Tabloda görüldüğü üzere Granger 

Nedensellik test sonuçları beklentimiz dahilinde sonuç vermiştir. İncelenen 
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Matrah, İnceleme sonucunda bulunan matrahın Granger nedenselliğini 

oluşturmaktadır.  

 

Başka bir anlamda bulunan matrah farkı inceleme elemanları tarafından 

incelemeye tabi tutulan matrah sonucunda bulunmaktadır. İncelenen 

matrah’taki değişmeler inceleme sonucu bulunan matrahtaki değişmelerden 

önce gelmektedir. İncelenen matrah, inceleme sonucunda bulunan matrah 

farkının Granger nedeni olduğundan, incelemeye tabi tutulan matrah 

miktarında artış sonucunda  inceleme sonucu bulunan matrah farkında artışa 

neden olacaktır.  

 

Mükellefler faaliyetleri sonucunda kurum kazançlarını ve gelirlerini 

beyan usulü nedeniyle kendileri beyan etmektedir. Vergi idaresi mükellefin 

beyanlarını göz önüne alarak beyanları incelemeye tabi tutmaktadır. 

İncelenen matrah mükellefin kendi beyanlarıdır. Ancak mükellefin beyanları 

vergi idaresi tarafından incelemeye tabi tutulmakta ve inceleme sonucunda 

matrah farkı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle incelenen matrahtan bulunan 

matrah farkına doğru nedenselliğin varlığını tabloda da görüldüğü üzere 

kabul etmekteyiz. İnceleme sonucunda bulunan matrah, incelemeye tabi 

tutulan matrahtan bağımsızdır. Bu nedenle Granger nedensellik test 

sonucunu da dikkate alarak bulunan matrah farkından incelemeye tabi 

tutulan matraha doğru nedenselliğin olmadığını söyleyebiliriz. 

 

Bulunan matrah farkı, mükellefin kendi beyan ettikleri matrahın 

incelemeye tabi tutulması sonucunda bulunmaktadır. Vergi İncelemesine 

yetkili olanlar tarafından yapılan incelemeler sayesinde mükellefin beyanları 

kontrol edilmekte ve gerçekte beyan etmesi gereken matrahlar 

bulunmaktadır. Mükellefin beyanları vergi incelemesine tabi tutulmadığı 

takdirde vergi kayıp ve kaçağına sebep olacaktır.  
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İncelememiz sonucunda söz konusu iki değişken bulunan matrah farkı 

ile incelemeye tabi tutulan matrah arasında iki yönlü granger nedenselliğin 

olmadığını görmekteyiz. İncelemeye tabi tutulan matrahtan  bulunan matrah 

farkına doğru Granger nedensellik ortaya çıkmasına rağmen bulunan matrah 

farkından incelemeye tabi tutulan matraha doğru nedenselliğin olmadığı 

ortaya çıkmıştır. İncelemeye tabi tutulan matrah mükellefler tarafından beyan 

edilmektedir. Beyanlar vergi inceleme elemanları tarafından incelemeye tabi 

tutulmaktadır. İncelemenin asıl amacı olan bulunan matrah farkının bir başka 

anlamda vergi incelemeleri sonucunda ortaya çıkartılan matrah farkı, 

incelenen matrahın nedenselliğini oluşturmaması gayet doğaldır çünkü 

inceleme sonucunda ortaya çıkarılmaktadır. İncelenen matrah ise bulunan  

matrahın Granger Nedenselliğidir. Buna göre mükelleflerin incelemeye tabi 

tutulmaları sonucunda matrah farkları bulunacağı aşikardır. İnceleme 

sayısının ve denetimin etkinliğinin artırılması ise bulunan matrah farkını 

artıracak ve vergi gelirlerinde artışa sebep olacaktır. Vergi denetimi ile Vergi 

gelirleri arasında Granger Nedensellik ortaya çıkmaktadır. 

 

1.3.6. Doğrusal ve Çift Logaritmik Regresyon Modeli Tahmin 
Sonuçları 

 

Eviews 5.1 sonuçları esas alınarak en küçük kareler yöntemi 

kullanılarak aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur  

 

En küçük kareler yöntemi kullanılarak test ettiğimiz doğrusal regresyon 

modeli; 

 

Y = b0 + b1 x+ u 

 

Modelimizde Y inceleme sonucunda bulunan matrahı ifade etmekte 

söz konusu değişkeni Granger test sonuçlarına göre bağımlı değişken olarak 
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da ifade edebiliriz. x olarak ifade edilen ise bağımsız değişkenimiz olan 

incelenen matrahı ifade etmektedir. (Y= Bulmat, X =inmat ) 

 

Aşağıda yer alan tabloda görüldüğü üzere incelenen matrahtaki 1 

milyon TL’ lik artış bulunan matrahı 0.7838 milyon TL ( 783800 TL) 

artıracaktır.Doğrusal regresyon sonuçlarımız göstermektedir ki vergi 

incelemesine yetkili kişiler tarafından her 1 milyon TL ‘lik fazladan yapılan 

inceleme sonucunda 783800 TL vergi geliri olarak artışa sebep olacaktır.  

 

Değişkenler Katsayı Standard. Hata t-Statistic Olasılık  

C 149753.6 505546.6 0.296221 0.7705
inmat 0.783856 0.060269 13.00589 0.0000

R2 0.903822    Bağımlı değken ortlm. değeri 3168357.
Düzeltilmiş R2 0.898479     S.D. dependent var 6303762.
S.E. of regression 2008528.     Akaike Bilgi Kriteri 31.95834
Sum squared resid 7.26E+13     Schwarz Bilgi Kriteri 32.05792
Log likelihood -317.5834     F-statistic 169.1532
Durbin-Watson stat 2.729673     Prob(F-statistic) 0.000000

 

 

Eviews 5.1 kullanılarak En Küçük Kareler yöntemiyle test ettiğimiz Çift 

logaritmik regresyon modeli; 

 

Ln Y = Ln b0 + b1 Ln x + u  

 

Logaritması alınmış Y inceleme sonucunda bulunan matrahı ifade 

etmektedir. Ln x ise incelenen matrahı ifade etmektedir.  

 

Aşağıda yer alan tabloda ise görmekteyiz ki. incelenen matrah % 1 

arttığında bulunan matrahtaki artış oranı % 99 olmaktadır. Değişkenlerin 

Logaritmik regresyon sonuçlarımız da görmekteyiz ki Mükelleflerin inceleme 
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oranlarında % 1 artış yapılması durumunda beyan edilmesi gereken 

matrahları % 99 artış sağlanacaktır. 

 

 

Değişkenler Katsayı Std. hata t-Statistic Olasılık  

C -0.320611 0.576116 -0.556503 0.5847
Lİnmat 0.990493 0.046844 21.14429 0.0000

R2 0.961297 Bağımlı değişkenin ortalama Değeri 11.37798
Düzeltilmiş R2 0.959147   Bağımlı değişkenin   S.D. 3.553799
S.E. of regression 0.718299     Akaike Bilgi Kriteri 2.270779
Sum squared resid 9.287173     Schwarz Bilgi Kriteri 2.370352
Log likelihood -20.70779     F-statistic 447.0808
Durbin-Watson stat 2.190866     Prob(F-statistic) 0.000000

 

 

 

 

 

 

 



SONUÇ 
 

Araştırmanın esas amacı Granger Nedensellik testi ile vergi gelirleri ile 

vergi denetimi arasında nedensellik ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Granger 

Nedensellik testi bir tahmini değil bir nedenselliği ortaya koyduğu için 

değişkenlerin durağanlıkları test edilmiştir. Durağanlığı test etmek amacıyla 

ADF (Augmented Dickey-Fuller) birim kök testi uygulanmıştır. Birim kök testi 

sonuçlarına göre değişkenlerin kesişim katsayısı ve trend düzeyde durağan 

oldukları görülmüştür. 

 

Akaike ve Shwarz bilgi kriterlerine uygun olarak uygun gecikme 

mesafesi belirlenmiştir. Durağanlık ve gecikme mesafesi tespit edildikten 

sonra Granger nedensellik testi yapılmıştır. Ayrıca Granger nedensellik testi 

yardımıyla değişkenler arasında nedenselliğin yapısı  belirlenmiştir.  

 

Granger nedensellik testi sonucunda incelenen matrahtan bulunan 

matraha doğru Granger Nedensellik olduğunu söyleyebiliriz. Granger 

nedenselliğin olmadığını savunan H0 hipotezini red etmemiz gerektiğini test 

sonuçlarının yer aldığı tablodan çıkarmakta ve bu nedenle Granger 

Nedensellik testi sonuçlarının beklentimiz dahilinde sonuç verdiği 

söylenebilir. İncelenen Matrah, İnceleme sonucunda bulunan matrahın 

Granger nedenselliğini oluşturmaktadır. Bulunan matrahtan incelenen 

matraha doğru nedenselliğin olup olmadığını yaptığımız testte ise söz konusu 

iki değişken arasında nedenselliğin olmadığı ortaya çıkmıştır. Granger 

nedensellik testi sonuçlarına göre bulunan matrahın incelenen matrahın 

Granger nedenselliği olmadığını savunan H0 hipotezinin kabulü gerekmekte 

ve bu nedenle bulunan matrahın incelenen matrahın nedenselliğini 

oluşturmadığını söyleyebiliriz. İnceleme sonucuna göre bulunan matrah, 

incelemeye tabi tutulan matrahın Granger nedenselliğini oluşturmamaktadır. 

 

Granger nedensellik testi sonuçları ortaya çıkarmıştır ki 

değişkenlerimiz arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. 
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Nedenselliğin yönü ise araştırmanın amacı doğrultusunda çıkmıştır. 

İncelenen matrahtan, diğer değişkenimiz olan inceleme sonucunda bulunan 

matrah yönünde Granger Nedensellik olduğu ortaya çıkmıştır. İncelenen 

matrah, inceleme sonucunda bulunan matrahın Granger Nedenselliğini 

oluşturmaktadır. İncelenen matrah, beyan usulü sayesinde mükelleflerin 

gelirlerini kendilerinin beyan ettikleri gelirlerini ifade etmektedir. Bulunan 

matrah farkı ise mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu sağlamayı 

amaçlayan idarenin, mükellefin beyanlarını denetime tabi tutmaları 

sonrasında bulunan beyan edilmesi gereken gelir farkını ifade etmektedir. Bir 

başka anlamda vergi incelemesi sonucu mükelleflerin gelirlerinin daha 

yüksek tutarda olduğu ortaya çıkmaktadır. Mükelleflerin gelirlerinin daha 

yüksek tutarda olduğunun ortaya konması ise mükellefi daha fazla vergi 

ödemek zorunda bırakmaktadır. Bu sayede vergi gelirlerinde artış 

sağlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda vergi denetimi ile vergi 

denetimi arasında nedensellik ilişkisi kurulmuş ve nedensellik açıklanmıştır.  

 

Granger Nedensellik testi hipotezimizi desteklemiştir. Vergi 

incelemeleri sayesinde Vergi gelirlerinde artış sağlanmaktadır.Vergi 

incelemeleri, mükelleflerin beyan ettiklerinden daha fazla gelir elde 

etmelerine rağmen bunları beyan etmeyerek vergi kayıp ve kaçağına sebep 

olmalarına engel olmaktadır. Vergi incelemesine tabi tutulan beyan edilen 

gelirde, artış sağlanmaktadır. Vergi incelemesine tabi tutulan matrah 

inceleme sonunda bulunan matrah farkı sebebiyle artmaktadır. Vergi 

denetiminin bir çeşidi olan vergi incelemeleri mükelleflere gerçek gelirlerini 

beyan etmek zorunda bırakmaktadır. Mükelleflerin beyanlarının artması 

doğal olarak vergi gelirlerinde artış sağlamaktadır. 

 

Granger Nedensellik testi sonuçlarına göre vergi incelemesinde gerek 

miktar gerekse mahiyet olarak artış sağlanması durumunda vergi gelirlerinde 

artış sağlanacaktır. Vergi inceleme sayısında mahiyet ve miktar artışı 

sağlanması sadece incelemeye tabi tutulan mükelleflerde değil mükellefin 

faaliyetini sürdürdüğü iş çevresindeki mükellefler nezdinde de Oto kontrol 
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mekanizmasına işlerlik kazandıracaktır. Bu sayede vergi incelemesi sadece 

incelemeye tabi tutulan mükelleflerin beyanlarını artırmakla kalmayacak, iş 

çevresindeki mükelleflerinde beyan ettikleri gelirlerinde oto kontrol 

mekanizması sayesinde artışa sebep olacaktır.  

 

Vergi incelemesinin sayısının artırılması, vergi incelemesine yetkili 

olanların teknik donanıma sahip olmalarına bağlı olduğu kadar, gerekli bilgiyi 

tam ve zamanında elde etmelerine de bağlıdır. Teknik donanımın sağlanması 

sayesinde vergi inceleme elemanlarının VEDOS projesi dahilinde mükellefin 

her türlü hesapları ve işlemleri (banka, tapu sicil v.b) kontrol altına 

alınabilecektir. Mükellefler bu sayede kayıt dışı işlemlerini kayıt altına almak 

zorunda kalacaklardır. Vergi kayıp ve kaçağının azalması ise vergi gelirlerini 

artıracaktır.  

 

Vergi sistematiğine olan güven vergi denetimindeki artış sayesinde 

artırılacak ve düzenli vergi gelirleri elde edilecektir. Ülkemizde yapılan vergi 

afları denetimin bu etkisini gidermekte olduğundan vergi sistemi düzenli bir 

yapıya kavuşturulmalıdır. Gerek vergi idaresinin işlevsel etkinliğinin 

artırılması, gerekse vergi mevzuatımızın sade ve anlaşılır olması halinde 

vergi idaresine ve vergi sistematiğine olan güven artacaktır. Vergi 

sistematiğine olan güvenin artması gerek ekonomik konjonktürün düzene 

girmesine ve uzun dönemli yatırımların ve istihdamın artırılmasına katkı 

sağlayacaktır. 

 

Granger Nedensellik test sonucu, vergi gelirlerinde artış sağlamak için; 

vergi denetiminde verimliliğin ve etkinliğin sağlanması gerektiğini, vergi 

denetiminde mahiyet ve miktar olarak sağlanacak artışın ise vergi gelirlerinde 

artışa sebep olacağını ortaya koymuştur. Bu nedenle vergi denetiminin 

etkinliğini engelleyen her unsurun çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

Araştırma sayesinde ekonometrik modellerle bunun gerekliliği nedensellik 

ilişkisi sayesinde ortaya çıkarılmıştır… 
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EKLER                                                                                                                                                                  EK-1
DENETİM BİRİMLERİNCE YAPILAN VERGİ İNCELEME SONUÇLARI 

(1985-2004) 
   İNCELEME  ( MİLYON TL ) 

DENETİM BİRİMİ  YILI  SAYISI  
İNCELENEN 

MATRAH   

BULUNAN 
MATRAH 

FARKI 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1985  2.871  740   2.992 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1985  3.120  153.914   116.203 
GELİRLER KONTROLÖR.  1985  3.061  13.732   32.679 
VERGİ KONT.MEMUR.  1985  57.629  131.246   142.471 
T O P L A M  1 9 8 5  66.681  299.632   294.345 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1986  1.560  6.963   10.016 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1986  2.443  627.887   1.012.567 
GELİRLER KONTROLÖR.  1986  5.219  276.501   245.558 
VERGİ KONT.MEMUR.  1986  57.328  245.950   230.174 
T O P L A M  1 9 8 6  66.550  1.157.301   1.498.315 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1987  457  7.988   9.243 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1987  3.224  2.250.982   293.179 
GELİRLER KONTROLÖR.  1987  2.585  414.934   286.475 
VERGİ KONT.MEMUR.  1987  73.998  275.716   175.491 
T O P L A M  1 9 8 7  80.264  2.949.620   764.388 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1988  560  6.962   20.489 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1988  3.174  1.170.395   231.535 
GELİRLER KONTROLÖR.  1988  5.136  1.380.457   369.218 
VERGİ KONT.MEMUR.  1988  42.625  535.005   331.995 
T O P L A M  1 9 8 8  51.495  3.092.819   953.237 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1989  918  41.136   41.468 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1989  3.589  1.575.654   865.895 
GELİRLER KONTROLÖR.  1989  3.362  1.642.188   511.482 
VERGİ KONT.MEMUR.  1989  39.356  1.027.533   514.598 
T O P L A M  1 9 8 9  47.225  4.286.511   1.933.443 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1990  2.104  36.069   181.166 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1990  3.338  3.360.455   3.712.462 
GELİRLER KONTROLÖR.  1990  3.047  4.821.772   1.585.087 
VERGİ KONT.MEMUR.  1990  100.085  1.750.767   778.786 
T O P L A M  1 9 9 0  108.574  9.969.063   6.257.501 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1991  1.541  505.539   105.228 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1991  2.945  5.575.167   4.325.156 
GELİRLER KONTROLÖR.  1991  2.823  4.968.770   1.337.848 
VERGİ KONT.MEMUR.  1991  71.494  2.705.332   1.107.387 
T O P L A M  1 9 9 1  78.803  13.754.808   6.875.619 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1992  998  2.805.234   7.057.375 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1992  3.492  7.238.042   2.089.120 
GELİRLER KONTROLÖR.  1992  3.670  5.343.566   2.578.730 
VERGİ KONT.MEMUR.  1992  51.218  6.793.758   1.492.555 
T O P L A M                       1 9 9 2  59.378  22.180.600   13.217.780 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1993  697  515.596   913.992 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1993  3.296  17.070.311   2.130.781 
GELİRLER KONTROLÖR.  1993  4.291  5.286.895   5.549.230 
VERGİ KONT.MEMUR.  1993  60.670  13.024.213   4.312.855 
T O P L A M                       1 9 9 3  68.954  35.897.015   12.906.858 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1994  671  5.865   229.904 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1994  3091  33.208.881   44.047.032 
GELİRLER KONTROLÖR.  1994  3.034  52.162.742   79.767.967 
VERGİ DENETMENİ.  1994  41.260  34.768.429   11.710.446 
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T O P L A M                       1 9 9 4  48.056  120.145.917   135.755.349 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1995  336  24.567   710.710 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1995  4604  77.176.423   12.576.063 
GELİRLER KONTROLÖR.  1995  3.507  32.961.781   38.731.355 
VERGİ DENETMENİ.  1995  47.649  59.664.532   19.149.031 
T O P L A M                       1 9 9 5  56.096  169.827.303   71.167.159 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1996  948  652.734   9.847.846 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1996  4398  227.116.344   31.886.128 
GELİRLER KONTROLÖR.  1996  2.784  32.961.288   23.281.975 
VERGİ DENETMENİ.  1996  46.406  114.531.746   34.708.580 
T O P L A M                       1 9 9 6  54.536  375.262.112   99.724.529 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1997  574  4.379.562   123.532.495 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1997  2.592  419.154.162   38.422.235 
GELİRLER KONTROLÖR.  1997  1.776  31.628.062   32.518.029 
VERGİ DENETMENİ.  1997  58.256  268.726.316   90.426.793 
T O P L A M                       1 9 9 7  63.198  723.888.102   284.899.552 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1998  437  20.945.829   92.549.075 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1998  4.174  714.904.254   184.860.388 
GELİRLER KONTROLÖR.  1998  2.502  135.198.268   142.230.580 
VERGİ DENETMENİ.  1998  61.635  892.381.537   264.580.795 
T O P L A M                       1 9 9 8  68.748  1.763.429.888   684.220.838 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  1999  266  949.882   1.253.548 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  1999  2.372  271.577.739   512.999.650 
GELİRLER KONTROLÖR.  1999  1.665  149.139.740   200.551.329 
VERGİ DENETMENİ.  1999  47.428  867.110.509   328.992.640 
T O P L A M                       1 9 9 9  51.731  1.288.777.870   1.043.797.167 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  2000  272  43.616.463   59.070.136 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  2000  3.103  1.223.427.564   959.008.208 
GELİRLER KONTROLÖR.  2000  1.650  658.274.904   430.970.298 
VERGİ DENETMENİ.  2000  55.310  1.695.702.732   538.050.372 
T O P L A M                       2 0 0 0  60.335  3.621.021.663   1.987.099.014 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  2001  171  20.199.426   4.712.672 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  2001  2.559  3.858.514.397   11.787.795.735 
GELİRLER KONTROLÖR.  2001  2.594  275.498.146   550.108.491 
VERGİ DENETMENİ.  2001  46.013  2.288.863.774   958.446.579 
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ  2001  16.795  869.622.318   178.078.270 
T O P L A M                       2 0 0 1  68.132  7.312.698.061   13.479.141.747 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  2002  3.109  106.857.163   88.630.031 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  2002  1.709  1.256.001.304   2.178.525.931 
GELİRLER KONTROLÖR.  2002  3.078  6.806.929.429   3.605.275.778 
VERGİ DENETMENİ.  2002  56.864  5.216.011.211   1.803.750.356 
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ  2002  48.484  477.592.948   295.148.552 
T O P L A M                       2 0 0 2  113.244  13.863.392.055   7.971.330.648 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  2003  1.917  347.946.563   117.195.151 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  2003  1.241  4.518.510.330   9.649.903.504 
GELİRLER KONTROLÖR.  2003  2.682  10.955.223.073   5.212.493.300 
VERGİ DENETMENİ.  2003  47.886  8.699.782.793   3.309.729.644 
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ  2003  14.525  1.041.732.512   545.655.543 
T O P L A M                       2 0 0 3  68.251  25.563.195.271   18.834.977.142 
TEFTİŞ KURULU BŞK.  2004  219  19.154.936   15.350.867 
HESAP UZM.KUR.BŞK.  2004  2.494  6.139.712.986   8.999.706.865 
GELİRLER KONTROLÖR.  2004  2.251  3.360.258.119   5.713.052.507 
VERGİ DENETMENİ.  2004  50.292  11.198.767.276   2.836.615.496 
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ  2004  98.625  1.406.159.430   1.148.190.885 
T O P L A M                       2 0 0 4  153.881  22.124.052.747    18.712.916.620 

Kaynak: www.gelirler.gov.tr/vergi istatistikleri sayfasından yararlanılmıştır. 
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EK.2 

Gelir Vergisi Mükellef Sayıları 

Ülkemizde faal olarak gelir vergisi mükellefi olan gerçek ve tüzel 

kişilerin sayıları yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

Araştırmanın amacına ulaşabilmek açısından mükellef sayısının bilinmesi 

yardımcı olacak ve çeşitli karşılaştırmalarda kullanılacaktır.  

  Gelir Vergisi Mükellef Sayısı 

        

YILLAR MÜKELLEF SAYISI YILLAR MÜKELLEF SAYISI YILLAR MÜKELLEF SAYISI

2001 1.768.653     

2002-OCAK 1.761.777 2003-OCAK 1.730.397 2004-OCAK 1.748.446 

2002-ŞUBAT 1.752.379 2003-ŞUBAT 1.724.754 2004-ŞUBAT 1.746.548 

2002-MART 1.752.674 2003-MART 1.723.552 2004-MART 1.751.348 

2002-NİSAN 1.747.309 2003-NİSAN 1.723.704 2004-NİSAN 1.755.803 

2002-MAYIS 1.750.857 2003-MAYIS 1.731.068 2004-MAYIS 1.765.545 

2002-HAZİRAN 1.751.233 2003-HAZİRAN 1.736.359 2004-HAZİRAN 1.770.660 

2002-TEMMUZ 1.748.085 2003-TEMMUZ 1.739.701 2004-TEMMUZ 1.772.392 

2002-AĞUSTOS 1.748.737 2003-AĞUSTOS 1.745.704 2004-AĞUSTOS 1.777.282 

2002-EYLÜL 1.743.249 2003-EYLÜL 1.745.383 2004-EYLÜL 1.779.593 

2002-EKİM 1.741.081 2003-EKİM 1.740.949 2004-EKİM 1.782.995 

2002-KASIM 1.734.059 2003-KASIM 1.739.417 2004-KASIM 1.780.371 

2002-ARALIK 1.729.260 2003-ARALIK 1.735.722 2004-ARALIK 1.774.568 

 / 

Kaynak: www.gelirler.gov.tr internet adresinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Kurumlar Vergisi Mükellef Sayısı 

Kurumlar vergisi gelir üzerinden alınan vergilerin ikinci ana unsurunu 

oluşturmaktadır. Gelir üzerinden alınan vergilerin toplam mükellef sayısını, 

kurumlar vergisi mükellefi ile gelir vergisi mükellef sayılarının toplamı 

oluşturmaktadır. Kurumlar Vergisi mükellef sayısı bazı yıllar itibarıyla ay 

bazında aşağıdaki tablodaki gibidir. Mükellef sayıları ekonomik konjonktür, 

siyasi otoritere, sosyal ve tabi olaylara göre farklılık gösterebilmektedir.  
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          EK-2 

 .Kurumlar Vergisi Faal Mükellef Sayısı  

        

YILLAR MÜKELLEF SAYISI YILLAR MÜKELLEF SAYISI YILLAR MÜKELLEF SAYISI

2001 565.556     

2002-OCAK 567.986 2003-OCAK 588.739 2004-OCAK 607.645 
2002-ŞUBAT 569.616 2003-ŞUBAT 589.992 2004-ŞUBAT 609.574 
2002-MART 572.259 2003-MART 591.519 2004-MART 612.545 
2002-NİSAN 571.030 2003-NİSAN 593.355 2004-NİSAN 614.620 
2002-MAYIS 576.267 2003-MAYIS 594.977 2004-MAYIS 616.845 
2002-HAZİRAN 577.943 2003-HAZİRAN 596.603 2004-HAZİRAN 619.622 
2002-TEMMUZ 579.293 2003-TEMMUZ 597.990 2004-TEMMUZ 621.328 
2002-AĞUSTOS 580.970 2003-AĞUSTOS 600.005 2004-AĞUSTOS 623.820 
2002-EYLÜL 581.619 2003-EYLÜL 601.515 2004-EYLÜL 625.811 
2002-EKİM 583.730 2003-EKİM 602.308 2004-EKİM 628.488 
2002-KASIM 584.674 2003-KASIM 603.259 2004-KASIM 630.499 
2002-ARALIK 585.981 2003-ARALIK 605.020 2004-ARALIK 632.093 
 

Kaynak: www.gelirler.gov.tr internet adresinden faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Katma Değer Vergisi.Mükellef Sayısı 

 Katma Değer Vergisi Faal Mükellef Sayısı 
 
        

YILLAR MÜKELLEF SAYISI YILLAR MÜKELLEF SAYISI YILLAR MÜKELLEF SAYISI

2001 2.870.826     

2002-OCAK 2.874.927 2003-OCAK 2.897.887 2004-OCAK 2.159.401 
2002-ŞUBAT 2.871.479 2003-ŞUBAT 2.894.190 2004-ŞUBAT 2.160.816 
2002-MART 2.872.801 2003-MART 2.894.479 2004-MART 2.169.145 
2002-NİSAN 2.871.122 2003-NİSAN 2.900.474 2004-NİSAN 2.177.063 
2002-MAYIS 2.884.430 2003-MAYIS 2.917.498 2004-MAYIS 2.190.103 
2002-HAZİRAN 2.890.333 2003-HAZİRAN 2.931.259 2004-HAZİRAN 2.199.577 
2002-TEMMUZ 2.892.313 2003-TEMMUZ 2.933.021 2004-TEMMUZ 2.205.370 
2002-AĞUSTOS 2.897.492 2003-AĞUSTOS 2.921.112 2004-AĞUSTOS 2.214.367 
2002-EYLÜL 2.895.083 2003-EYLÜL 2.890.108 2004-EYLÜL 2.220.566 
2002-EKİM 2.897.953 2003-EKİM 2.848.677 2004-EKİM 2.228.544 
2002-KASIM 2.892.230 2003-KASIM 2.824.058 2004-KASIM 2.230.661 
2002-ARALIK 2.887.598 2003-ARALIK 2.142.949 2004-ARALIK 2.230.815 
 / 

Kaynak: www.gelirler.gov.tr internet adresinden faydanılarak hazırlanmıştır. 
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ÖZET 
 

Vergi gelirleri ile vergi denetimi arasında yakın bir bağıntı bulunmakla 

birlikte nedensellik ilişkisi tam olarak açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu 

araştırmanın amacı da, bu kavramları çeşitli yönleriyle ele alarak incelemek, 

kaynaklanan sorunlar ve bunların çözüm önerileri üzerinde durmaktır. 

Araştırmanın temel amacı ise vergi gelirleri ile vergi denetimi arasındaki 

nedensellik ilişkisini açıklamak ve nedenselliğe değinmektir. 

 

Araştırmada, Granger Nedensellik testi ile vergi gelirleri ile vergi 

denetimi arasında nedensellik ilişkisi incelenmiştir. Granger Nedensellik testi 

bir tahmini değil bir nedenselliği ortaya koyduğu için değişkenlerin 

durağanlıkları test edilmiştir. Durağanlığı test etmek amacıyla ADF 

(Augmented Dickey-Fuller) birim kök testi uygulanmıştır. Birim kök testi 

sonuçlarına göre değişkenlerin kesişim katsayısı ve trend düzeyde durağan 

oldukları görülmüştür. 

 

Granger Nedensellik testi sayesinde vergi gelirleri ile vergi denetimi 

arasında güçlü bir nedensellik olduğu ortaya konulmuştur. Vergi denetimi  

vergi gelirlerinde artışı sağlayacak en önemli faktördür.  
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ABSTRACT 
 

 No matter how strong the correlation that connects the tax auditing 

and tax revenues is, the principle of causality between these two concepts is 

still not clarified. This study aims to examine these concepts thoroughly with 

all their aspects and thus provide solutions to the problems stemming from 

them. The main goal of this study is to explain the principle of causality 

between tax revenues and tax auditing and thereby explicate causality. 

 

 Granger Causality Test and the law of causation between the tax 

revenues and tax auditing were examined in the study. As Granger’s test for 

causality displays a causal relation instead of a presumption, the coherence 

of the variables had been  tested. In order to assess the coherency the ADF 

(Augmented Dickey-Fuller) unit root test was applied. As a result of the unit 

root test, it was seen that the variables were stationary both in the trend level 

and at the intersecting quotient. 

   

By means of the Granger Causality test the goal of the research have 

been attained. Owing to the tax auditing system an increase in tax revenues 

has been provided.   

  

 

 


