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0. GĠRĠġ 

Devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yerine getirmek için kullandığı en 

önemli gelir unsuru egemenlik hakkına dayanarak, tek taraflı olarak toplamış olduğu 

vergi gelirleridir. Vergilemenin temel amacı kamu hizmetlerinin finansmanını 

sağlamaktır. Devlet vergi gelirlerini toplarken ülkedeki mükellefleri mali güçlerine göre 

vergilemeye tabi tutmaktadır. 

Devletin en önemli finansman kaynağı olarak kullandığı bu vergi gelirlerinin 

zamanında ve kanuni ölçütlere uygun olarak toplanabilmesi oldukça önemlidir. Hangi 

amaçla, hangi ilkelere uyularak konulursa konulsun, konulan bir vergi, bunu ödemek 

zorunda bulunan kişide verginin oluşturacağı yükten kurtulma arzusunu yaratır.  

Bilindiği üzere; Türk vergi sistemi temel olarak beyan esasına dayanmaktadır. 

Beyan esasının özü, kanunların çizdiği sınırlar içerisinde mükelleflerin kazançlarını 

kendilerinin vergi dairesine bildirmesidir. Ancak hiçbir mükellef ticari hayata, devlete 

vergi vermek amacı ile başlamaz. Temel amaç, kar elde etmektir ve elde ettiği karı da 

sürekli arttırmak yani karını maksimize etmektir. Devlet ise egemenlik gücüne 

dayanarak, vergi yasaları ile mükelleflerin elde ettiği karlardan pay istemekte, beyan 

esasının gereği olarak da bunu mükelleflerin kendilerinin doğru olarak beyan etmesini 

beklemektedir. 

Genel olarak gelir elde edenler bu gelirlerinin önemli bir kısmını devlete vergi 

olarak ödemek istemezler. İnsanların vergiye karşı doğal bir direnci bulunmaktadır. Bu 

nedenle verginin tanımı yapılırken, verginin tek taraflı cebri iradeyle alınabileceği 

noktasından hareket edilmektedir. Mükelleflerin vergi kanunlarına uyma konusunda 

isteksizlik göstermeleri halinde, onları vergi kanunlarına uymaya motive edecek 

uymayanlara da gerekli yaptırımları uygulayacak bir yaptırımlar düzenine ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 İşte burası denetime ihtiyaç duyulan noktanın tespitinde önem arz etmektedir. 

Vergi denetiminin temel amacı vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele ederek bunu en aza 

indirebilmektir.  
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Geniş anlamda vergi kaybı, bir ülkede var olan mali kanunlar çerçevesinde 

doğan ya da doğması gereken vergi alacağının çeşitli neden ve gerekçelerle hazineye 

intikal etmemiş ya da edememiş olması anlamına gelmektedir. Burada, aslında hazineye 

intikal etmesi gereken paranın hazine dışında kalmasının hangi nedene ya da gerekçeye 

dayandığı değil, paranın hazine dışında kalması önemlidir. Dar anlamda vergi kaybı ise, 

hukuka aykırı olmayan neden ya da gerekçelere dayanarak Hazineye intikal etmeme 

durumudur. Kaçak ise, hukuka aykırı neden ya da gerekçelere dayanan hazineye intikal 

etmeme halini ifade etmektedir. Aslında kayıp; düzenleme, uygulama, yargılama boşluk 

ya da aksaklıklarından yararlanmak suretiyle kapsam dışına çıkma sonucu oluşan 

hazineye intikal etmeme anlamına gelmekte iken vergi kaçakçılığı ise, kişilerin 

kanunlara aykırı hareket ederek vergi mükellefliğinden kısmen veya tamamen 

kurtulmaya çalışması durumudur. Ülkemizde vergi kaybına temelde vergi kaçakçılığı 

neden olmaktadır. Günümüzde ise ülkemizde vergi kaçakçılığının önemli boyutlarda 

olduğu toplumun bütün kesimleri tarafından bilinen bir gerçektir. 

Ülkemizde yaşanan vergi kaçakçılığı yeterince vergi toplanamamasına, yüksek 

bütçe açıklarına, yüksek vergi oranlarına, adaletsiz bir vergi sistemine ve adaletsiz bir 

gelir dağılımına neden olmaktadır. Vergi kaçakçılığı ile yeterince mücadele 

edilememesi, toplumda adalet anlayışının yıpranmasına ve halkın sisteme olan 

güveninin sarsılmasına yol açmaktadır. 

Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede önemli bir unsur olan vergi denetiminin 

üç tarafı vardır. Bunlar; denetlenen, denetleyen ve adına denetleme yapılan taraftır. Bir 

diğer ifade ile mükellef, denetim elemanı ve gelir idaresidir.  Mükellefin beyan etmesi 

gereken kazancı doğru olarak tespit etmesine yardımcı olan meslek mensuplarını yani 

serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirleri bu üçlü sac ayağına ilave 

edebiliriz. İşte bu çalışmamızda vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde vergi 

denetiminin fonksiyonu üzerinde durularak, buna neden olan unsurlar, vergi  

denetiminin yapısı, sorunları ve en nihayetinde çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. 

Bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde genel 

olarak verginin tanımlanması yapılmış ve vergi ile ilgili temel kavramlar üzerinde 

durulmuştur. Verginin sınıflandırılması yapılarak, Türk Vergi Sistemimizde konuları 
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esas alınmak suretiyle yapılan sınıflandırmaya göre vergiler açıklanmış ve vergi kayıp 

ve kaçağı kavramları üzerinde durulmuştur. 

İkinci bölümde ortaya çıkan vergi kayıp ve kaçağının temel nedenleri üzerinde 

durularak dört ana sınıflandırma yapılmıştır. Bu dört ana sınıflandırma hukuki, mali ve 

ekonomik, idari ve siyasi-sosyal nedenlerdir. Belirlenmiş bulunan bu dört ana neden de 

kendi içlerinde alt bölümlere ayrılarak açıklanmıştır. 

Denetimin genel olarak tanımı, denetçi türleri ve vergi denetimi, vergi 

denetiminin amaçları, fonksiyonları, özellikleri ve türlerine ilişkin esaslar çalışmanın 

üçüncü bölümünde açıklanmıştır. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde ülkemizde vergi denetim sisteminin yapısı 

üzerinde durularak tarihsel gelişimi süreci ve ülkemizde vergi denetimi yapmaya yetkili 

olanlar açıklanmış ve ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere’deki vergi denetimi ve vergi 

denetim sistemleri açıklanmıştır.  

Çalışmanın beşinci bölümünde vergi denetiminin sorunları üzerinde durularak 

tespit edilen sorunlar teker teker açıklanmış ve konu ile ilgili genel değerlendirmeler 

yapılmış olup, vergi kayıp ve kaçakları ile mücadelede vergi denetimin 

etkinleştirilebilmesi amacıyla  sahip olduğu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde 

bulunulmuştur. 
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1. VERGĠNĠN TANIMI, SINIFLANDIRILMASI VE VERGĠ 

KAYIP VE KAÇAĞI KAVRAMLARI 

1.1. Verginin Tanımlanması 

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

karşılıksız verilen bir değeri belirtmektedir.
1
 

Türk Dil Kurumunun yaptığı tanıma göre vergi; kamu hizmetlerine harcanmak 

için hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların 

fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para olarak ifade 

edilmektedir.
2
 

Zaman içerisinde verginin birçok değişik tanımlaması yapılmıştır. Gerek 

ekonomik koşullarda meydana gelen değişiklikler, gerekse devlet fonksiyonlarında 

meydana gelen değişmelere paralel olarak verginin kavramsal çerçevesinde de 

değişmeler meydana gelmiştir. Bu tanımların bazıları şunlardır; 

Vergi, kamu giderlerini karşılamak amacıyla kanunlarla gerçek ve tüzel kişilere 

mali güçlerine göre getirilen karşılıksız yükümlülüktür. Vergi kanundan kaynaklanan 

bir borç ilişkisi olup, borçlusu mükellef, alacaklısı devlettir.
3
 

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.
4
 

Bir başka tanıma göre ise, 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, 

                                                 
1
 Nihat Sayar, Kamu Maliyesi-Kamu Gider ve Gelirleri Prensipleri, İstanbul, 1975, s.136. 

2
http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED

947CDE&Kelime=vergi, (11.05.2010) 
3
 Şükrü Kızılot, Doğan Şenyüz, Metin Taş ve Recai Dönmez, Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, 

Ankara, Ekim 2008, s.73. 
4
 İsmail Türk, Kamu Maliyesi, Turhan Kitapevi, 2. Baskı, 1996, s.97. 

http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=vergi
http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=vergi
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şeklindedir.
5
 Vergilendirme yetkisi; devletin ülkesi sınırları içinde sahip olduğu 

yetkilerden biridir. Devlet ihtiyaç duyduğu kaynakları bu yetkiyi kullanarak karşılar. 

Vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma 

konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücü olarak tanımlanabilir.
6
 

Vergi unsuruna yönelik çok çeşitli tanımlar yapılmasına rağmen, Türk vergi 

mevzuatında ve Vergi Usul Kanunu’nda verginin tanımı yapılmamıştır. Ancak, 1982 

Anayasası’nın 73. Maddesinde “Vergi Ödevi” başlığı altında bir tanım mevcuttur. Buna 

göre; “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle 

yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 

amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya 

kaldırılır” denilmektedir. 

Devletin finansman ihtiyacını gidermek üzere egemenlik gücüne dayanarak 

topladığı bu vergiler ve diğer mali yükümlülükler kanunla konulur veya kaldırılır. 

Vergilerin kanunla konulması, değiştirilmesi ve kaldırılması yukarıda da değindiğimiz 

üzere Anayasanın 73. maddesi gereğidir.
7
 Ülkemizde; 1982 Anayasasının 73. 

maddesinin 3. fıkrasında “vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla 

konulur, değiştirilir ve kaldırılır” hükmü yer almakta bu hükümden tüm mali 

mükellefiyetlerinin dayanağının Anayasa olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Anayasanın 7. 

maddesinde de TBMM’nin yasama organı olduğu ve bu yetkinin devredilemeyeceği 

belirtilerek 87. maddesinde de TBMM’nin kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak 

görev ve yetkileri olduğu belirtilmektedir. Bu hükümlerden anlaşılmaktadır ki, mali 

mükellefiyetler TBMM tarafından konulacak, değiştirilecek veya kaldırılacaktır.
8
 O 

halde, vergi yükünün oluşturulması hususunda kanun dışında bir düzenleme yapmak 

mümkün olmayacaktır. Bu nedenle vergi hukukunda, örneğin hakimin hukuk yaratması 

                                                 
5
 Mualla Öncel, Ahmet Kumrul, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitapevi, 10. Baskı, Ankara, Eylül 

2002, s.145. 
6
 Mehmet Tosuner ve Zeynep Arıkan, Vergi Usul Hukuku, İlkem Ofset, İzmir, 2007, ss.24-25. 

7
 Kızılot, Şenyüz, Taş ve Dönmez, s.73. 

8
 Hakan Ay, Vergi Politikaları ve Baskı Grupları, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, Mart 2008, 

s.138. 
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mümkün olmayacaktır. Vergi hukukunda geçerli ve katı biçimde uygulanan kanunilik 

ilkesinin sonuçlarından biri de bu alanda kıyas yasağının var olmasıdır.
9
 

Bütün bu tanımların değerlendirilmesi sonucu vergi ile ilgili olarak ortaya şu 

ortak noktalar çıkmaktadır. Bunlar; devletlerin finansman ihtiyacını gidermek amacı, 

devletlerin egemenlik gücüne dayanarak toplanması ve karşılıksız olarak bir kaynağın 

tahsil edilmesidir. 

1.2. Verginin Sınıflandırılması 

Kamu hizmetlerinin üretiminde kullanılan kaynakların satın alınması için, 

devletler, çeşitli yollardan gelir sağlamaktadırlar ve bunların başında vergiler 

gelmektedir. Rasyonel bir vergi politikasının esaslarını belirleyebilmek, özellikle 

mevcut bir vergi düzenini değerlendirebilmek veya belirli amaçlara yönelen bir vergi 

sistemini kurabilmek için, kişilere karşılıksız zorunlu ödemeler olarak yüklenen ve her 

ülkede sayısı bir hayli fazla olan bu mali yükümlülükleri, belirli kriterlere göre 

gruplandırarak sınıflandırmak zorunlu gözükmektedir. Vergilerin tasnif edilmesi 

işleminin, eskiden beri maliye teorisinin üzerinde önemle durduğu en tartışmalı 

konulardan biri olmasının nedeni de burada yatmaktadır.
10

 

Vergi gelirleri vergi kanunları açısından gelir üzerinden alınan vergiler, servet 

üzerinden alınan vergiler ve harcamalar üzerinden alınan vergiler şeklinde bir 

sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
11

 Bununla birlikte, birçok değişik sınıflandırmalar da 

yapılmıştır. Vergiler konularına göre, mükelleflerine göre, doğrudan alınıp 

alınmamasına göre sınıflandırılabilmektedirler. Ayrıca vergiler, değer (nispi) ve miktar 

(maktu) esasına göre alınan olarak da sınıflandırılabilmektedirler. 

Vergilerin gelir, gider ve servet vergileri şeklindeki ayrımına kriter olarak, 

seçilen vergi konusunun niteliği esas alınmaktadır.
12

 Verginin konusu, verginin 

                                                 
9
 Kızılot, Şenyüz, Taş ve Dönmez, s.73. 

10
 Salih Turhan, Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitapevi, 6. Baskı, İstanbul, 1998, s.91. 

11
 Ahmet Arslan, Türkiye’de Vergi Gelirlerinin Yapısal Durumu, E-YaklaĢım Dergisi, Sayı 28, Kasım 

2005, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005117384.htm 

(02.05.2010) 
12

 Turhan, s.103. 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005117384.htm
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üzerinden alındığı fiil veya hukuki durumlardır. Vergi hangi fiil veya hukuki durum 

üzerine konuyorsa genellikle o adla anılır.
13

 

Vergiler, seçilen vergi konusunun niteliğine göre gelir, gider ve servet vergileri 

şeklinde üç gruba ayrılırken, diğer vergi sınıflandırılmalarına göre daha gerçekçi ve 

rasyonel oluşu nedeniyle yeni mali literatürde giderek benimsenmeye başlanan bu 

sınıflandırma içerisinde yer alan gider vergileri dolaylı, gelir ve servet vergileri ise 

dolaysız vergilerdir.
14

 

Türk Vergi Sistemimizde konularına ayırarak yapılan sınıflandırmaya göre 

vergiler aşağıda açıklanmıştır. Çalışmamıza yardımcı olması açısından dolaylı ve 

dolaysız vergi ayrımı da sınıflandırma yapılırken açıklanmıştır. 

1.2.1. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler 

Günümüzde belli başlı vergi kaynaklarından biri, gelirlerdir. Gelir üzerinden 

alınan vergiler, gerçek ve tüzel kişilerden alınan vergiler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Türk vergi sisteminde gelir üzerinden alınan vergiler gelir ve kurumlar 

vergileridir.15
 Vergileme sistemimizde gerçek kişilerin elde ettikleri gelirler gelir 

vergisine; tüzel kişilerin elde ettikleri gelirler ise, kurumlar vergisine tabi kılınmıştır.
16

 

Diğer bir anlatımla gelir vergisinin mükellefi gerçek kişi, kurumlar vergisinin mükellefi 

ise tüzel kişidir. Ancak şu hususu belirtmek gerekir ki; kollektif şirket ortakları, 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ve adi komandit 

şirketlerin ortakları, sahibi bulundukları şirket tüzel kişiliğe haiz olmasına rağmen 

kendileri gelir vergisi mükellefidirler. 

1.2.1.1. Gelir Vergisi 

Çağdaş anlamda gelir vergisi, Türk Vergi Sistemi’ne 5421 sayılı kanun ile 

1950 takvim yılının başında girmiştir. 1950 yılından önce yürürlükte olan kazanç 

                                                 
13

 Kızılot, Şenyüz, Taş ve Dönmez, s.73. 
14

 Turhan, s.107. 
15

 Yusuf Kıldiş, Türk Vergi Hukukunda Vergiyi Doğuran Olay, E-YaklaĢım Dergisi, , Sayı 33, Nisan 

2006, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2006047967.htm 

(06.05.2010) 
16

 2008 Vergi Rehberi,  Ernest&Young Türkiye, İstanbul, Ocak 2008, s.10. 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2006047967.htm


 8 

vergisinin pek çok aksaklıkları görülmüş ve onun yerine Alman gelir vergisi mevzuatı 

esas alınarak bugünkü gelir vergisi kabul edilmiştir. İlk uygulama yıllarında vergiden 

istenen başarı sağlanamamıştır. Çünkü ülke gerçeklerine ters düşen yönleri, vergi 

sisteminin temel esaslarına aykırı bulunan hükümleri ve bazı hükümlerin yetersizliği 

gibi nedenlerle uyuşmazlıklara ve farklı uygulamalara yol açmıştır. Sonuçta bu tür 

aksaklıkları ortadan kaldırmak için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hazırlanmış ve 1961 

yılında uygulamaya konulmuştur. Bu kanunla iki temel amaç gerçekleştirilmek 

istenmiştir. Birinci amaç, toplam vergi yükünü arttırmak; ikincisi ise, gelir vergisinin 

uygulama sahasını genişleterek gelir grupları arasında vergi yükünün adaletli 

dağılmasını sağlamaktı. Zaman içerisinde, çeşitli sayılı kanunlarla beyana tabi gelirlerin 

tayini ve beyan süreleri başta olmak üzere önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. İlgili 

kanunlarla yapılan düzenlemelerle gelir vergisi yeni çehresine kavuşmuştur.
17

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde gelir, bir gerçek kişinin 

bir takvim yılı içinde elde etmiş olduğu kazanç ve iratların safi tutarı olarak hükme 

bağlanmış olup takip eden maddede de gelire giren kazanç ve iratlar tek tek sayılmıştır. 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere gelir vergisinin mükellefi gerçek kişilerdir.
18

 Gelirin 

unsurları ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde şu şekilde sıralanmıştır. Bunlar; 

* Ticari kazançlar, 

* Zirai kazançlar, 

* Ücretler, 

* Serbest meslek kazançları, 

* Menkul sermaye iratları, 

* Gayrimenkul sermaye iratları, 

* Diğer kazanç ve iratlardır. 

                                                 
17

 Doğan Şenyüz, Adnan Gerçek ve Mehmet Yüce, Türk Vergi Sistemi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 

Ekim 2008, s.3.  
18

 Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2010, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul, 2010, s.1. 
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Bir gelirin, gelir vergisine tabi olması için gerçek bir kişinin faaliyetinin ve 

sermayesinin ürünü ya da neması olarak elde edilmesi zorunludur. Bu nedenle, gelir 

vergisi kişisel bir karakter taşır. GVK içerdiği gelir unsurlarını elde eden şahsın ödeme 

gücünü kavramaya çalıştığından, vergiye tabi olanların sakatlık indirimi gibi bazı özel 

durumlarını değerlendirerek ve bir takım istisna ve muafiyet hükümlerini dikkate alarak 

söz konusu şahsın bir yıllık net ödeme gücünü vergilendirir. Böylece, kişinin gerçek 

ödeme gücü esas alınmış olur.
19

 

Ülkemizde benimsenen vergi sistemi üniter sistemdir. Üniter vergi sisteminin 

kabul edildiği ülkelerde gerçek kişiler tarafından bir takvim yılı içinde elde edilen ve 

gelir vergisinin konusuna giren kazanç ve iratların tamamı toplanır ve bunların 

üzerinden vergilendirme yapılır. Böylelikle kazanç ve iratları elde edenlerin gerçek 

ödeme gücünü vergilendirme ilkesi de yerine getirilmiş olacaktır. Ülkemizde de kural 

olarak bir takvim yılı içinde gerçek kişiler tarafından elde edilen kazanç ve iratların 

tamamının toplanarak vergilendirilmesi esası benimsenmiştir.
20

 Gelir gerçek ve safi 

tutarı ile vergiye tabi tutulur.
21

 

Gelir vergisinde, tam ve dar mükellefiyet olmak üzere iki çeşit yükümlülük 

vardır ve bu iki grubun vergilendirme rejiminde farklılıklar bulunmaktadır. Tam ve dar 

mükellefiyet ayrımı, esas olarak ülkelerin egemenlik haklarından kaynaklanmaktadır.
22

 

Tam mükelleflerin hem Türkiye’de hem de Türkiye dışında elde ettikleri 

gelirler, dar mükelleflerin ise, sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirler vergileme 

kapsamına alınmıştır. Dar mükelleflerin yurt dışı kazançları ile ilgilenilmemektedir. 

Zaten bu kazançlar, esas olarak, dar mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu ülke 

tarafından vergilendirilmektedir. Sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançları vergiye 

                                                 
19

 Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2010, s.1. 
20

 Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2010, s.2. 
21

 Yılmaz Özbalcı, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara, Kasım 

1998, s.79. 
22

 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku (Genel Hükümler-Türk Vergi Sistemi), Seçkin Yayınevi, Ankara 

2006, s.147. 



 10 

tabi olan dar mükelleflerin vergilendirme rejimi, tam mükelleflere göre farklılık arz 

etmektedir.
23

 

Gelir, Gelir Vergisi Kanunu’nda aksi belirtilmedikçe mükellefin veya vergi 

sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Gelir vergisi beyanları; yıllık, muhtasar ve 

münferit beyanname ile yapılır.
24

 

1.2.1.2. Kurumlar Vergisi 

Ülkemizde ticaret ve sanayi sektörünün gösterdiği değişikliklere paralel olarak 

vergiler alanında da çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişen şartlar içinde ilk kazanç 

vergisi olarak kabul edilen bir vergi, 1907 yılında Temettü Nizamnamesi ile ihdas 

edilmiştir. Bu vergi bir sanat ve ticaret vergisi hüviyetinde olup mükellefleri, gerçek ve 

tüzel kişi ayrımı yapmadan bir sabit işyeri olan ticaret erbaplarından oluşmaktaydı.
25

 

Temettü Nizamnamesiyle ihdas edilen vergi yedi yıl gibi bir süre 

uygulandıktan sonra yerini 1914 yılında Temettü Vergisi’ne bırakmıştır. Mükellefler 

arasında gerçek ve tüzel kişi ayrımı yapmayan bu vergi kapitülasyonlar nedeniyle 

1863’ten beri vergilendirilmeyen yabancıların vergilendirilmesini sağlayarak, on üç yıl 

uygulandıktan sonra 1926 yılında kaldırılmıştır.
26

 

Cumhuriyetin ilan edilmesiyle 1926 yılında ilk Kazanç Vergisi ihdas edilip 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu vergi de gerçek ve tüzel kişi ayrımına yer vermekle 

birlikte 1934 yılında yerini kendisinden prensip olarak farklı olmayan ikinci bir kazanç 

vergisine bırakmıştır ve bu uygulama uzun yıllar devam etmiştir..
27

  

Ülkemizde 1950 yılından beri pek çok değişiklilere uğrayarak uzun süre 

uygulanan 5422 sayılı Kurumlar Vergisi yerini Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’na 

bırakmıştır. Ülkemizde bugün için uygulanan kurumlar vergisi bazı hükümleri 

01.01.2006 tarihinde bazı hükümleri 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girmek üzere kabul 

                                                 
23

 Bilici, ss.147-148. 
24

 Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Denetim Ġlke ve Esasları, 2. Cilt, Yıldız Ofset Güncellenmiş ve 

Geliştirilmiş 2. Baskı, İstanbul, 1999, s.53. 
25

 Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s.243. 
26

 Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s.244.  
27

 Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s.244. 
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edilen ve 21.06.2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 5520 sayılı kanun ile 

olmuştur.
28

 

Kurumlar vergisinin konusu, belli nitelikteki kurumlarca elde edilen kurum 

kazancıdır. Bu nedenle, vergi kapsamının genel çerçevesi itibariyle belirlenmesi 

bakımından ilk planda mükellef ve kurum kazancının açıklanması gerekmektedir.
29

 

Kurumlar vergisi; sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin, iktisadi kamu kuruluşlarının, 

dernek ve vakıfların iktisadi işletmelerinin ve kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis 

ettirmeyi tercih eden iş ortaklıklarının kazançları üzerinden alınır.
30

  

Kurumlar vergisine konu kazanç, gelir vergisinin konusuna giren yedi gelir 

unsurundan oluşur. Ancak bu gelir unsurları Gelir Vergisi Kanunu’nda yer aldığı gibi 

ayrı ayrı kazanç ve irat olarak adlandırılmamakta, tamamı kurum kazancı olarak 

adlandırılarak kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır.
31

 

Kurumlar vergisinin mükellefleri şunlardır:
32

 

* Sermaye şirketleri (Anonim, Sermayesi Paylara Bölünmüş (Eshamlı) 

Komandit, Limited, Sermaye Piyasası Kurulunun Düzenleme ve Denetimine Tabi 

Fonlar, Katılım Bankaları) 

* Kooperatifler, 

* İktisadi Kamu Kuruluşları, 

* Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, 

* İş Ortaklıkları, 

* Döner Sermayeli İşletmeler kurumlar vergisi mükellefleri olmaktadırlar. 

                                                 
28

 Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s.244. 
29

 Yılmaz Özbalcı, Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara, 

Aralık 1998, s.51. 
30

 Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2010, s.467. 
31

 Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2010, s.467. 
32

 Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2010, ss.467- 479. 
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Kurumlar vergisi de tıpkı gelir vergisinde olduğu gibi, mükellefin veya vergi 

sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Kurumlar vergisi beyanı verilecek kurumlar 

vergisi beyannamesi ile yapılır.
33

 

1.2.2. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler 

Kişi veya kurumların mal veya hizmet alımları sırasında ödedikleri vergiler 

harcama üzerinden alınan vergileri oluşturur. Bu tür vergilere tüketim vergileri de 

denilmektedir. Harcama üzerinden alınan vergilerin doğabilmesi için, taraflardan 

birinin, tüketicinin, bir mal veya hizmeti satın alması, diğer tarafın ise, satıcının, bir 

malı satması veya hizmeti ifa etmesi gerekir.
34

 

Bu tür vergiler, başta KDV olmak üzere, tüm dünya ülkeleri için önemli bir 

vergi toplama aracı olarak kullanılmaktadır.
35

 

Türk vergi sisteminde yer alan harcamalar üzerinden alınan vergiler içerisinde; 

Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi, Banka ve Sigorta 

Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi ve Gümrük Vergisi 

yer almaktadır.
36

 

1.2.2.1. Katma Değer Vergisi 

Bugün en gelişmiş ve çağdaş bir vergi türü olarak kabul edilen Katma Değer 

Vergisi’nin (KDV), aynı zamanda çok kısa sayılabilecek bir geçmişi bulunmaktadır.
37

 

Türk vergi sistemi ödeme gücü itibari ile gelir, servet ve harcamalar üzerine 

oturtulmuştur. Katma değer vergisi ödeme güçlerinden harcamaları esas alan bir 

vergidir. Bu vergi, kanuni mükelleflerin çeşitli iktisadi aşamalardan geçerek ödedikleri 

vergiyi kendisinden sonra gelen ve son olarak da nihai mükellef olarak nitelendirilen 

                                                 
33

 Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2010, s.601. 
34

 Azzem Özkan ve Aytekin Altıparmak, Vergi Yükünün İşletmelerin Yatırım Karaları Üzerine Etkisi, 

YaklaĢım Dergisi, Sayı 55,Temmuz 1997, 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=1997071104.htm (07.05.2010) 
35

 Biltekin Özdemir, Vergi Sistemlerinde Dolaysız Vergilerden Dolaylı Vergilere Kayış yada Tüketim 

Vergilerinin Artan Ağırlığı, Maliye Dergisi, Sayı 157, Temmuz-Aralık 2009, s.3. 
36

 Kıldiş, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2006047967.htm 

(06.05.2010) 
37

 Merter, Acar ve Arslan, s 25. 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=1997071104.htm
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2006047967.htm
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kişiye yani tüketiciye aktarması nedeniyle dolaylı vergiler içinde değerlendirilmektedir. 

Bu açıdan ele alındığında KDV tüketiciyi vergilendirmeyi esas alan ve bu nedenle 

tüketici üzerinde kalan bir vergidir. O halde KDV’nin esas ödeyicisi mal ve hizmeti 

kullananlar olmaktadır. Vergilendirme üretici-tüketici zinciri içinde yer alan aracıların 

her birinin kendinden sonraki aşamada yer alan kişilerden aldığı vergiyi belirli esaslar 

içinde vergi dairesine yatırmasını içeren sorumluluk esasına dayanır. Bu koşullarda 

KDV’nin mükellefi, vergiyi kendisinden sonrakinden tahsil edip vergi dairesine 

yatırılmasından sorumlu olacaktır.
38

 

Katma değer vergisi, mal ve hizmetin satış fiyatını esas alan yayılı muamele 

vergilerine göre tarafsız olması, üretim-tüketim aşamalarının tamamını kavraması, vergi 

piramitleşmesine sebebiyet vermemesi nedeniyle harcamalar üzerinden alınan vergilerin 

en moderni olarak kabul edilir.
39

 

Genel nitelikli bir tüketim vergisi olan katma değer vergisinde amaç, bir 

yandan devletin ihtiyaç duyduğu gelirin toplanması iken diğer taraftan da, bir vergi 

ödeme gücü olarak da kabul edilen harcamaların da vergilendirilmesidir. Bu yolla, 

gerçek vergi ödeme gücüne ulaşılması hedeflenmiştir.
40

 

Ülkemizde ilk olarak 1926 yılında uygulanmaya başlanan “Umumi İstihlak 

Vergisi”, bütün maddi malları ve bazı hizmetleri kapsayan ve pul yapıştırma usulü ile 

toplanan bir muamele vergisi türü idi. Kısa bir süre uygulanan Umumi İstihlak Vergisi 

kaldırılmış ve yerine 1927 yılında, sınai işletmelerin satışları ile Türkiye’ye ithal edilen 

mamuller ve ihraç edilen mallar üzerinden bir verginin alınması şeklinde uygulanan 

“Muamele Vergisi” konmuştur. Bu verginin bir başka özelliği de, imal ve ithal sırasında 

önceden ödenmiş olan vergilerin, sonradan alınacak vergilerden indirilebilmesidir ki bu 

açıdan bugünkü manada dünyada KDV’yi ilk uygulayan ülkenin Türkiye olduğu ifade 

edilmektedir.
41

 

                                                 
38

 Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s.431. 
39

 Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s.432. 
40

 Merter, Acar ve Arslan, s.46. 
41

 Turhan, s.148. 
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Zamanla gelişen şartlara paralel olarak ülkemizde hemen her alanda olduğu 

gibi, vergi sisteminde bir yandan yeni vergiler konulurken diğer taraftan da 

uygulamadaki vergilerde gelişmelere cevap verecek nitelikte değişiklikler yapılmıştır. 

Günümüzde en gelişmiş ve çağdaş bir vergi olarak adlandırılan KDV’nin, özellikle AB 

ile vergi uyumlaştırmalarına paralel geliştiği görülmektedir.
42

 

Günümüzde dünyada 100 civarında ülkede KDV’nin farklı şekillerde 

uygulandığı görülmektedir.
43

 Katma Değer Vergisi, 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı 

kanunla 01.01.1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Ancak bu vergi türü 

üzerinde de bazı kesimlerin lehine değişiklikler yapılmıştır. Hatta kanun yürürlüğe 

girmeden önce ilk değişiklik, 15.12.1984’te, 150 metrekareyi aşmayan konut teslimleri 

üç yıl için KDV dışında tutularak yapılmıştır.
44

 O tarihten günümüze kadar çıkarılan 

çeşitli kanunlarla Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) birçok maddeleri 

değiştirilmiştir. 

Türkiye için KDV konusu ele alınırken, KDV’nin dolaylı vergi olduğu da 

dikkate alınarak değerlendirmenin yapılması bir zorunluluktur. Dolaylı vergilerin tahsili 

kolay, verimliliği yüksek olarak kabul edilmekle birlikte, özellikle adil olmadığına dair 

yöneltilen sakıncaları dikkate alındığında yapılacak değerlendirmeler daha da önem 

kazanmaktadır.
45

 

KDV’nin konusunu teşkil eden işlemler, Kanunun birinci maddesinde sayılmak 

suretiyle kavranmıştır. Dolayısıyla birinci maddede sayılmayan işlemler KDV’nin 

konusuna girmeyeceğinden vergiye tabi tutulmayacaktır.
46

 Genel itibariyle mal teslimi 

ve hizmet ifası KDV’nin konusunu oluşturur.  

Katma değer vergisi oranı KDV kanunun 28. maddesinde belirlenmiştir. Buna 

göre oran vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına 

                                                 
42

 Merter, Acar ve Arslan, s.26. 
43

 Merter, Acar ve Arslan, s.25. 
44

 Ay, s.160.  
45

 Merter, Acar ve Arslan, s.26.  
46

 Ahmet Güzel, Katma Değer Vergisi Beyanname Düzenleme Esasları 1, Nobel Kitapevi, Adana 

2005, s.5. 
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kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler 

ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir. 

Bakanlar kurulu verilen yetkiye istinaden KDV oranlarını çeşitli mal gruplarına 

uygulamak üzere % 1, % 8 ve % 18 olarak belirlemiştir. Katma değer vergisi de gelir ve 

kurumlar vergisi gibi mükellef veya vergi sorumlusu tarafından verilen KDV 

beyannamesine istinaden tarh olunur.  

1.2.2.2. Özel Tüketim Vergisi 

Ülkemizde özel tüketim vergisinin uygulaması dolaylı veya tüketim vergileri 

alanında KDV’den sonra en önemli adımı oluşturur. Adından da anlaşılacağı üzere özel 

tüketim vergisi ayrı ayrı belirtilen bazı mallardan alınır. Bu haliyle geniş bir mal ve 

hizmet yelpazesini konusuna alan ve bu nedenle de genel bir tüketim vergisi niteliği 

taşıyan KDV’den ayrılır.
47

 

Türkiye 1985 yılından itibaren katma değer vergisi uygulamasına geçtikten 

sonra yine de vergi, resim, harç, pay ve fon şeklinde 16 kadar çeşitli mükellefiyet 

varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Özel tüketim vergisi ile bunların hepsi yürürlükten 

kaldırılmış ve bunlar tek yasa içinde toplanmıştır.
48

 

Zira özel tüketim vergisi kanununun genel gerekçesinde; özel tüketim vergisi 

uygulamasına geçilmesinin bir nedeni olarak dağınık mevzuat çerçevesinde 

uygulanmakta olan vergi fon ve payların da tek bir vergi çatısı altında birleştirilmesi ve 

karmaşık hale gelen mevcut yapının basitleştirilmesi gösterilmiştir.
49

 

İşte, Türkiye’de yıllardır uygulanan özel tüketim vergisi mahiyetindeki vergiler 

Avrupa Birliği mevzuatına uyum süreci de göz önüne alınarak, bir araya getirilmiş ve 

ÖTV Kanunu adı altında birleştirilerek, 01.08.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Toplam vergi gelirleri arasında oldukça önemli bir paya sahip olan ÖTV, vergiye tabi 

mal ve mükellef sayısının azlığı (yaklaşık 210 çeşit mal ve 1500 mükellef) nedeniyle 

                                                 
47

 Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s.431. 
48

 Selahettin Tuncer, Vergi Hukuku ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara, Mart 2003, s.357. 
49

 Soner Ülgen, Özel Tüketim Vergisi Rehberi, Maliye Postası  Yayınları, Ankara, Kasım 2003, s.2. 
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vergi idaresi tarafından yürütülmesi kolay, buna karşılık hasılatı yüksek olan bir vergi 

türüdür.
50

  

Özel tüketim vergisinin konusuna giren mal ve ürünlerin sayıca azlığı, 

mükellef sayısının sınırlı olması, vergi tahsilatını kolaylaştırmakta buna karşılık 

Hazineye de yüksek hasılat sağlamaktadır. Bu teknik ve idari kolaylıklardan dolayı, özel 

tüketim vergisi günümüzde aranan ve tercih edilen bir vergi türü olmuştur.
51

 

ÖTV malların durumuna göre ithalat veya üretim veyahut dağıtım sürecinin 

sadece birinde alınan tek safhalı bir vergidir.
52

 Katma değer vergisi çok aşamalı ve 

indirim esasına dayanan bir vergi türü olmasına karşılık, belirttiğimiz üzere özel tüketim 

vergisi imalat, ithalat ve ilk iktisaptan alınan tek aşamalı bir vergi türüdür. Burada 

önemli bir fonksiyonu da katma değer vergisi sistemini tamamlayan ve onun bıraktığı 

boşluğu dolduran bir vergi olmasıdır.
53

 

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere dolaylı vergiler alanında karmaşık olan 

yapının basitleştirilmesi ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlama çabalarının 

sonucunda 01.08.2002 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 4760 sayılı Özel Tüketim 

Vergisi Kanunu kabul edilerek mevzuatımıza girmiştir.
54

 

ÖTV Kanunu 8 yılı aşkın bir süredir uygulanmasına rağmen uygulamada 

KDV’den farklı olarak genel ve yayılı tüketim vergisi olmayıp, tek aşamalı tüketim 

vergisi özelliği dolayısı ile ancak bu alanda faaliyet gösteren veya bu konuda uygulama 

yapanların bilgi sahibi olduğu görülmektedir. Geri kalan toplum kesimlerinin ilgisi 

dışında bulunmaktadır. Uygulamada tek aşamalı yapısı nedeniyle sıklıkla 

karşılaşılmaması, ÖTV’nin mevcut sorunlarının veya uygulama tereddütlerinin de dar 

çevrelerde kalmasına yol açmaktadır.
55

 

                                                 
50

 Merter, Acar ve Arslan, s.46. 
51

 Tuncer, s.358. 
52

 Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s.431. 
53

 Tuncer, s.358. 
54

 Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s.431. 
55

 Mehmet Erkan, ÖTV Uygulamasına Dair Notlar (III): 5838 Sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi ile İlgili 

Yorum Yanlışı, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 324, Şubat 2010, s.24. 
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Yürürlüğe giren ve nispeten yeni olan ÖTV’nin konusunu, belirli bir iktisadi 

süreç içinde bulunan ve kanuna ekli dört (I, II, III, IV) listenin kapsamına alınmış mallar 

oluşturur. Hizmetler verginin konusuna girmez. Bir malın vergi konusuna girmesi için o 

malın hem listede yer alması hem de kanunun öngördüğü iktisadi aşamada bulunması 

gerekir. Örneğin, bazı mallar için imalat, (üretim) istihsal veya ithalat aşaması dikkate 

alınırken, bazılarında ilk iktisap aşaması dikkate alınmaktadır. Bu durumda hangi 

iktisadi aşamada olursa olsun listede yer almayan mallar ile listede yer alsa bile 

belirtilen iktisadi aşamanın dışında kalanlar verginin konusuna girmeyecektir.
56

 

Bu belirleme çerçevesinde, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listelerde yer 

alan tüm mallar yerli ve yabancı mal ayrımına tabi tutulmaksızın özel tüketim vergisinin 

konusuna alınmıştır. Dolayısıyla, ekli listelerde yer alan bu malların teslimi bir defaya 

mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabidir.
57

 

Özel tüketim vergisinin kapsamına giren mallar, Türk Gümrük Tarife 

Cetvelindeki Pozisyonlarına göre belirlenmişlerdir.
58

 Bu aşamada listelere bakmak 

gerekirse;  

I- sayılı listede Petrol ve Petrol Ürünleri 

II- sayılı listede Motorlu Taşıtlar  

III- sayılı listede Tütün Mamulleri ile Alkollü ve Kolalı İçecekler 

IV- sayılı listede Lüks Mallar ve Elektronik Ürünler yer almaktadır. 

Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine yani verecekleri 

ÖTV beyannamesi üzerine tarh olunur ve tarh edilen vergi, beyanname verme süresi 

içinde ödenir. 

                                                 
56
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1.2.2.3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

Banka ve sigorta hizmetleri geçmişte “Umumi İstihlak” vergisi ile “Muamele 

Vergisi” kapsamında vergilendirilme yoluna gidilmiştir. Banka ve sigorta hizmetleri 

1956 yılında çıkarılan 6802 sayılı “Gider Vergileri Kanunu” ile vergilendirilir hale 

gelmiştir. Çıkarıldığı dönem itibariyle çeşitli vergileri (şeker istihlak vergisi, PTT 

hizmetleri vergisi, nakliyat vergisi, ilan ve reklam hizmetleri vergisi vb) ihtiva eden 

Gider Vergisi Kanunu’nun 28-33. maddeleri arasında Banka ve Sigorta Muameleleri 

Vergisine yer verilmiştir.
59

 

Bankacılık ve sigortacılık hizmetlerini vergilendiren BSMV, aynı vergi 

konusunu vergilendiren KDV kapsamı içine alınmayarak ayrı bir vergi olarak 

korunmuştur. Bunu teminen KDV’nin 17. maddesiyle BSMV kapsamındaki işlemlere 

istisna getirilmiş ve böylelikle banka ve sigorta işlemleri BSMV hükümlerine göre 

vergilendirilir hale gelmiştir.
60

 

Dolaylı bir vergi olan BSMV’nin mükellefleri gerçekleştirdikleri işlemler 

nedeniyle ödedikleri vergileri hizmet sundukları kişilerden tahsil etmek 

durumundadırlar.
61

 

Banka ve sigorta şirketlerinin 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı 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.
62

 Burada da görüldüğü üzere; BSMV’nin yükümlüsü, bankalar, sigorta 

şirketleri ve bankerlerdir. Döviz büroları verginin yasal yükümlüsü olarak 

görülmemiştir.
63

 

                                                 
59

 Şenyüz, Gerçek ve Yüce, s.614. 
60
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Vergi, gerçekte bu şirketler tarafından, hizmetlerden yararlananlara yani 

müşterilere hizmet bedeliyle birlikte yansıtılmaktadır. Yani; banka ve sigorta şirketleri, 

bir aracı mükellef olmaktan ileriye gitmemektedir.
64

 

Bu verginin konusunu, banka ve sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa 

olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile 

olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar verginin konusunu oluşturur.
65

 

Verginin konusunu banka ve bankerlerin yapmış oldukları bütün işlemlerin oluşturduğu 

dikkate alındığında doğrudan banka ve sigortacılık hizmeti sayılmayan faaliyetlerin de 

verginin konusunun kapsamına alındığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, işlemin vergiye 

konu olması için banka sigorta işlemi olması şart değildir. Örneğin, bankanın aktifinde 

kayıtlı bulunan bir binayı veya taşıtı satması da verginin konusu içine giren işlemlerden 

sayılacaktır. Bu çerçevede bir bankanın kamulaştırılan taşınmazdan lehine kalan para 

BSMV’ye tabi tutulacaktır.
66

 

1.2.2.4. Özel ĠletiĢim Vergisi 

Genel bir tüketim vergisi olan KDV’nin yanında iletişim hizmetleri alanının 

ayrıca vergilenmesi amacıyla 02.01.2004’ten geçerli olmak üzere Gider Vergileri 

Kanunun 39. maddesiyle “Özel İletişim Vergisi” madde başlığı ile birlikte yürürlüğe 

sokulmuştur. Vergi tek aşamalı bir karaktere sahiptir.
67

 Bu vergi; kamuoyunda deprem 

vergisi olarak da bilinmektedir.
68

 

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Telekomünikasyon Kurumuyla 

görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin 

almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon 

hizmeti sunan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her 

türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu 

yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç); 
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 Bilici, s.268.  
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*Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli 

kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,  

*Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından 

iletilmesine ilişkin hizmetleri, 

*Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti, 

Diğer telekomünikasyon hizmetleri,  özel iletişim vergisine tabi olmaktadırlar. 

Verginin mükellefi; telekomünikasyon hizmetlerini sunan işletmecilerdir. 

Verginin matrahı, da katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan 

oluşmaktadır.
69

 

Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilememe, gelir ve kurumlar 

vergisi uygulamasında gider kaydedilememe ve hiçbir vergiden mahsup edilememe gibi 

bir özelliğe de sahiptir. 

1.2.2.5. ġans Oyunları Vergisi 

Özel iletişim vergisi gibi Gider Vergileri Kanunu’nun 40. maddesinde yer 

verilen bir başka vergi de Şans Oyunları Vergisi’dir. 02.01.2004 tarihinden itibaren 

mevzuatımıza girmiş olan vergi tek aşamalı bir nitelik taşımaktadır.
70

 

Genel olarak verginin konusu müşterek bahis ve şans oyunlarıdır. Verginin 

mükellefi bunları tertipleyen kişi ve kuruluşlardır. Müşterek bahis ve şans oyunları 

üzerinden maddede belirtilen tutar ve oranda şans oyunları vergisi alınmaktadır. 

Örneğin; spor toto, sayısal loto, at yarışları gibi oynanan şans oyunlarının kolon 

bedelinin % 10’u tutarında vergi tahsil edilmektedir.
71

  

Şans oyunları vergisi, kolon ve bilet bedeliyle birlikte ödenir. Müşterek bahis 

ve talih oyunlarını tertipleyenler tarafından bir ay içinde tahsil edilen şans oyunları 

vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir. Şans oyunları 
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vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve hiçbir 

vergiden mahsup edilememe gibi bir özelliğe sahiptir.
72

 

Şans oyunları için spesifik (birim, miktar), at yarışları için advalorem (parasal 

değer) esaslı matrah yapısı uygulanmaktadır. Vergi şans oyunlarında kolon başına 

belirlenen birim ölçü kullanılarak maktu tutar olarak belirlenmiştir. At yarışlarında ise 

yarışa iştirak bedeli olan bilet bedeli verginin matrahını oluşturmaktadır.
73

 

1.2.2.6. Damga Vergisi 

Günlük yaşam içinde meydana gelen çeşitli hukuki ilişkileri belgeye bağlamak 

kişiler açısından bazen zorunluluktan bazen de iradelerinden kaynaklanabilir. Damga 

vergisi, gerçekleştirilen hukuki işlemlerle ilgili olarak düzenlenen ve kanunda kağıt diye 

ifade edilen belgeler üzerinden alınan “resim” niteliğinde bir mali yükümlülüktür. Vergi 

01.07.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’yla kabul edilerek yürürlüğe 

girmiştir.
74

 

Damga vergisi (resmi) ile harçlar birbiriyle karıştırılabilir niteliğe sahiptir. 

Çünkü her ikisi de bir şeyden yararlanmaya yönelik olarak alınan bedellerdir. Ancak, 

harçlar kamu idareleri tarafından sunulan hizmetlerden kamu hukuku kuralları içinde 

yararlanılmasının ön şartı olarak tahsil edilirken, damga vergisi sunulan hizmet veya 

düzenlenen belgenin özel hukuk ilkelerine göre düzenlenmesi nedeniyle alınırlar.
75

 

Damga Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine 

tabidir. 

Damga vergisini konusunu; KDV, ÖTV, BSMV’de olduğu gibi mal teslimi ve 

hizmet ifası değil, mal ve hizmet teslimine hukukilik kazandırmak için düzenlenen (bu 

işlemlerin hukuki dayanağı olan)  belgeler oluşturmaktadır. Yani bu belgeler diğer 

vergilere ilave olarak ayrıca damga vergisine tabi tutulmaktadır.
76
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Buradaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen 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.
77

 

Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde yapılan tanımdan anlaşılacağı 

üzere kağıt kavramı işaret konmak suretiyle düzenlenen ve belli bir durumu ispat etmek 

üzere kullanılan evrakı ifade etmektedir. Bu özelliği ile damga vergisinin konusunu, 

esas olarak kağıtlar değil, evraka bağlanmak suretiyle ispat olunan muamele ve işlemler 

oluşturmaktadır.
78

  

Damga Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesinde bir kağıtta birbirinden tamamen 

bağımsız birden fazla akit bulunduğu takdirde her birinin ayrı ayrı vergilendirileceği; 

aynı asıldan doğma birden fazla akit bulunması durumunda ise tutar olarak en yüksek 

olanın vergilendirmede esas alınacağı açıkça ifade edilmiştir.
79

 

Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir.  

Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini 

kişiler öder.
80

 Kağıtta birden fazla imza bulunması durumunda imza sahiplerinin 

hepsinin birden müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır.
81

 

Damga vergisi; makbuz kesilmesi, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı 

damga konulması yollarından biriyle ödenir.
82

 

1.2.2.7. Gümrük Vergisi 

19.07.1972 tarih ve 1615 sayılı Gümrük Kanunu, Avrupa Birliği ile mevzuat 

uyumu çerçevesinde yürürlükten kaldırılarak, yerine gümrük vergilerine ilişkin usul 

hükümleri başta olmak üzere vergilendirmeyi yapacak idare, ceza hükümleri düzeltme, 

                                                 
77

 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, Madde 1. 
78

 Özer Karaaslan,  Belli Para İhtiva Etmeyen Ancak Cezai Şart Derpiş Edilmiş Sözleşmelerde Damga 

Vergisi Aranabilir Mi,  Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 341, Ocak 2010, s.116. 
79

 Karaaslan, 116. 
80

 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, Madde 3. 
81

 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, Madde 24. 
82

 Bilici, s.277. 



 23 

itiraz yollarını içine alan 4458 sayılı Gümrük Kanunu kabul edilmiştir. Yeni Gümrük 

Kanunu, yaklaşık 300 maddeden oluşmakta olup 05.02.2000 tarihinde itibaren 

yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun uygulamasını sağlamak üzere Gümrük Müsteşarlığı 

tarafından hazırlanan Gümrük Yönetmeliği de kanunla aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

Gümrük yönetmeliği 891 madde ve 81 ekten oluşmaktadır.
83

 

Gümrük vergileri Vergi Usul Kanunu’nun dışında bırakılmıştır. Vergi Usul 

Kanunu’nun 1. maddesinde; bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, 

genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait 

vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır denilmektedir.
84

 Vergi Usul Kanunu’nun 2. 

maddesinde de; gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler bu kanuna tabi 

olmadığı belirtilmektedir. Bu vergi ve resimlerle ilgili olarak 27.10.1999 tarihli ve 4458 

sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi hükümleri uygulanır denilmektedir.85 

Bu nedenle Vergi Usul Kanunu’nda yer alan kuralların gümrük vergisi için 

uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Ancak, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 

Hakkında Kanun ve vergi yargısına ilişkin kurallar halihazırda gümrük vergisi için 

geçerlidir.
86

 

Gümrük vergisinin devlete gelir sağlaması yanında, yerli tarım ve sanayiyi 

korumak, ödemeler bilançosunu dengede tutmak gibi amaç ve etkilerinin önemli olduğu 

bilinir.
87

 

Gümrük vergisi bir ülke sınırından giren eşyanın ithalatında alınan vergidir. 

Verginin konusunu Türkiye’ye ithal edilen eşyalar oluşturur. Bir malın ithal edilmesi, 

gümrük hattını geçmesi anlamına gelir. Serbest liman, serbest bölge ve mahallerle, 

gümrüklenmemiş eşyaya mahsus sundurma ve antrepolar ve bu tür eşya konulmasına 

gümrükçe izin verilmiş yerler ve araçlar gümrük hattı dışında sayılır.
88
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Gümrük vergisinde verginin mükellefi genel olarak gümrük yükümlülüklerini 

yerine getirmek zorunda olan kişidir.
89

 Gümrük vergisinde vergiyi doğuran olay ithalat 

işlemine bağlı olarak farklı esaslara bağlanmıştır. Bunlar, eşyaların serbest dolaşıma 

girmesi, gümrük giriş beyannamesinin tescili, kısmi muafiyet hali ve geçici ithalatın 

gerçekleşmesidir. Gümrük Kanunu’na göre, Türk gümrük bölgesine giren eşyanın 

serbest dolaşıma girmesinin kanunen ödenmesi gereken verginin tahsili ile mümkün 

olduğu belirtilmiştir.
90

 

Gümrük vergisinin matrahı, ithal edilen eşyanın gümrük vergisini ödeme 

mükellefiyetinin başladığı tarihteki normal fiyatıdır. Normal fiyat, birbirinden bağımsız 

bir alıcı ile bir satıcının tam ve serbest rekabet şartları içinde uyuştuğu varsayılan 

fiyattır. Bu fiyat tespit olunurken, eşyanın Türkiye’de alıcıya teslimine kadarki bütün 

masraflarının satıcıya ait olduğu kabul edilir. Bu masraflar; nakliye, sigorta, ambalaj, 

yükleme masrafları ve yurt dışında ödenen vergi ve resimlerden oluşur.
91

  

1.2.2.8. Belediye Gelirleri Kanununca Alınan Vergiler 

Belediyelerin öz gelirleri münhasıran, 26.05.1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye 

Gelirleri Kanununda sayılan gelirler ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa 

dayanmaktadır.  

Ülkemizde, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre alınan belediye 

gelirleri; “Belediye Vergileri”, “Belediye Harçları” ve “Harcamalara Katılma Payları” 

olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.
92

   

Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediyelerin tahsile yetkili olduğu vergiler 

şunlardır. 

*Ġlan ve Reklam Vergisi; Belediye sınırları ve mücavir alan içinde her türlü 

ilan ve reklam bu verginin konusunu oluşturur. 
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*Eğlence Vergisi; Belediye sınırları ve mücavir alan içinde yer alan eğlence 

işletmelerinin faaliyetleri bu verginin konusuna girmektedir. 

*HaberleĢme Vergisi; Belediye sınırları ve mücavir alan içinde Posta Telgraf 

Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri 

(tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisinin konusunu oluşturur. 

*Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi; Belediye sınırları ve mücavir alan 

içinde elektrik ve havagazı tüketimi bu verginin konusunu oluşturur. 

*Yangın Sigortası Vergisi; Belediye sınırları ve mücavir alan içinde menkul 

ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler bu 

verginin konusunu oluşturur. 

*Çevre Temizlik Vergisi; Belediye sınırları ve mücavir alan içinde bulunan ve 

belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde 

kullanılan binalar bu vergiye tabidirler. 

1.2.3. Servet Üzerinden Alınan Vergiler 

Vergi politikalarında esas olarak yüksek bir vergi hasılatının sağlanmasının 

yanında çeşitli sosyo-ekonomik politikaların gerçekleştirilmesi de amaçlanmaktadır. 

Ülkemizde bu amaca dayanan bir vergi sisteminin benimsenmiş olmasının bir uzantısı 

olarak servet, vergi ödeme gücünün önemli bir göstergesi olduğu kabul edilmiştir. Bu 

kabulün sonucu olarak, servetin vergilendirilmesi yoluna gidilmektedir. Gelir kadar 

servet de ödeme gücünün göstergesidir. Servet vergileri; bireyin sahip olduğu servet ya 

da sahip olduğu servetin el değişimi dolayısıyla alınan bir grup vergiden oluşmaktadır.
93

 

Bu tür vergiler kişi veya kurumların gelirlerini harcamayarak tasarruf ettiği ve 

bu tasarrufu bir nevi yatırıma dönüştürdüğü servetler üzerinden alınır. Devletin bu tür 

servetler üzerinden vergi alabilmesi için verginin konusunu yani serveti, mükellefini 

yani servet sahibini ve vergiyi doğuran olayı yani servete sahip olmayı bilmesi gerekir. 
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Yani bir kişi veya kurumdan böyle bir vergi alınabilmesi için ortada servet sayılan bir 

unsurun olması gerekir.
94

 

Türk vergi siteminde üç tane servet üzerinden alınan vergi bulunmaktadır. 

Bunlar; Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Veraset İntikal Vergisidir.
95

  

Türk vergi sistemi içinde servet üzerinden alınan üç vergiden ikisi olan emlak 

vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi adlarında belirtilen servetlere sahip olma nedeniyle 

alınmakta iken; bir diğeri olan veraset ve intikal vergisi servetin intikalini 

vergilendirmektedir.
96

 

1.2.3.1. Veraset Ve Ġntikal Vergisi 

1926 yılında 797 sayılı Kanunla ilk defa yürürlüğe giren Veraset ve İntikal 

Vergisi, aşarın kaldırılmasından sonra yapılan reform çalışmaları sonucu olarak 

uygulanmaya konulmuştur. 797 sayılı Kanun, veraset ve vasiyet yoluyla, bağış yoluyla 

veya karşılıksız herhangi bir şekilde, bir gerçek ya da tüzel kişiden, bir diğer kişiye 

intikal eden malları vergilendirmekte, şartlı hibeleri kapsam dışında bırakmaktaydı. 

Yine bu kanuna göre ölüme bağlı iktisaplar veraset ve vasiyet yolu ile olmak üzere iki 

kısımda ele alınmakta ve farklı vergi sınıfları içinde farklı vergi oranlarına tabi 

tutulmaktaydı. 797 sayılı kanunla getirilen Veraset ve İntikal Vergisi, savaş sonrası 

haksız olarak servet edinenlerin bu servetlerin intikallerinin ağır bir şekilde 

vergilendirilmesini sağlamak amacıyla muafiyetleri dar tutarak hazırlanmıştır.
97

 

797 sayılı Kanun, kabulünden beş yıl sonra Medeni Kanun hükümlerine uygun 

hale getirilmek amacıyla önemli ölçüde değiştirilmiştir. 1941 de yapılan bir değişiklikle 

hükümetin gelir ihtiyacı karşılanmak amacıyla vergi oranları iki misline çıkarılmıştır. 

Ancak bir süre sonra, 1957 yılında vergi oranlarının arttırılmasının yetmemesi 

sebebiyle, vergiye matrah olan değerlerin özellikle taşınmazların vergi değeri yerine 

rayiç bedelle değerlenmesini öngören yasa değişikliği gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama 
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vergi yükümlülerinin sert tepkisiyle karşılaşmış ve daha hafif yeni bir Veraset ve İntikal 

Vergisi Kanunu tasarısı hazırlanarak 15.06.1959 da 7338 sayılı kanun kabul edilmiştir.
98

 

Günümüzde yürürlükte bulunan 7338 sayılı Kanun, kabulünden bu yana çok az 

değişiklikle özünü koruyarak bu güne ulaşmıştır. 

Veraset vergisi ölen bir kimseden başkalarına geçen servet transferlerini yani 

miras ve vasiyeti, intikal vergisi ise hayatta olan kişiler arasında bağış yoluyla 

gerçekleşen servet transferlerini yani hibeyi kapsar.
99

 Veraset terimi miras, vasiyet veya 

miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları, ivazsız intikal terimi, bağış yoluyla veya 

her hangi bir şekilde olan karşılıksız intikalleri anlatır. Vergiyi doğuran olay, ölüm 

nedeniyle veya karşılıksız olarak yapılan intikallerdir.
100

 

Veraset ve İntikal vergisi; Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara 

ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle 

olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalini kapsar.
101

 Buna göre 

Veraset ve İntikal Vergisinde vergiyi doğuran olay; malların ya ölüm nedeniyle veya 

bağış yoluyla bir kişinin mülkiyetinden diğer bir kişinin mülkiyetine geçmesidir.
102

 

Veraset ve intikal vergisinin mükellefi veraset yoluyla veya ivazsız biçimde 

mal iktisap eden gerçek veya tüzel kişidir. O halde, verginin mükellefi olabilmek için 

veraset yoluyla veya ivazsız olarak mal iktisap etmek yeterlidir.
103

 Veraset ve intikal 

vergisinin konusuna giren bir intikale taraf olan kişinin, kendisine intikal eden malları 

Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi ile bildirmesi ve belirtilen taksit süresinde 

vergisini ödemesi ana prensiptir.
104
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1.2.3.2. Emlak Vergisi 

Emlak, binalı veya binasız tüm gayri menkullerden oluşan serveti yani 

malvarlığını ifade etmek üzere kullanılır. Ülkemizde uygulanan emlak vergisi, servet 

unsurlarından sadece gayri menkuller üzerinden alınmaktadır. Vergi, bu haliyle özel bir 

servet vergisi karakteri arz eder. Bu nedenle servet üzerinden alınan vergiler grubunda 

yer almaktadır. Vergilendirme açısından gayri menkullerin gelir getirip getirmemesinin, 

kiraya verilebilen veya verilememe vasfına sahip bir yer olup olmamasının yanında 

fiilen kullanılıp kullanılmamasının bir önemi bulunmamaktadır.
105

 

Servetin ödeme gücünü temsil etmesi hem ödeme hem de yararlanma ilkesine 

göre açıklanabilir olması nedeniyle emlak vergisi mükellef psikolojisine oldukça 

uygunluk arz etmektedir. 

Emlak vergisi; 11.08.1970 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1319 sayılı 

Kanun çerçevesinde, tahsilatı belediyeler tarafından gerçekleştirilen bir vergidir. Emlak 

vergisi de kendi içinde bina vergisi ve diğer arazi vergisi olmak üzere iki vergiye 

ayrılmaktadır.
106

 

Emlak Vergisi Kanunu, Türkiye’de bulunan binalar ile araziler ve arsaları 

vergilendirmektedir. Bu itibarla, Emlak Vergisi Kanunu en belirgin biçimiyle mülkilik 

yani kaynak ilkesini benimsemektedir.
107

 

Bina vergisinin konusu Türkiye sınırları içindeki binalardır; binanın 

tamamlayıcısı olan arsa bina vergisine dahildir. Binaya monte edilmiş olan sabit üretim 

makinelerinin, tesislerin değeri bina vergisinin matrahına dahil değildir. Bina makine ve 

teçhizat için tasarlanmış ise (örneğin petrol tasfiyehanesi) bina ve donanım bir bütün 

olarak ele alınır ve vergilendirme buna göre yapılır.
108

 Bina vergisinin mükellefi esas 

itibari ile binanın maliki yani sahibidir. Bina vergisinde vergiyi doğuran olay, binaya 

malik olma, bina üzerinde intifa hakkının kurulması veya binayı malik gibi tasarruf 

etmedir. 
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Bazı binalar vergiden daimi olarak muaf tutulmuş, bazılarına ise geçici muaflık 

tanınmıştır. Daimi muaflık tanınan binalar, genellikle kamu kuruluşlarına ait 

binalardır.
109

 

Arazi vergisinin konusu da Türkiye sınırları içerisindeki arazi ve arsalardır.
110

 

Arazi vergisinin mükellefi de, arazinin sahibi, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de 

yoksa araziyi malik gibi tasarruf eden gerçek ya da tüzel kişilerdir.
111

 

Hem bina hem de arazi vergisinin değeri; kanun uyarınca hesaplanan vergi 

değeridir.
112

 

1.2.3.3. Motorlu TaĢıtlar Vergisi 

Dünya’da önemli vergi konularından birisi de motorlu taşıtlardır. Bu taşıtlar ile 

ilgili vergiler temelde üçe ayrılır. Motorlu taşıtların alınması sırasında ödenen vergiler. 

Buradaki vergileri harcama vergisi olarak değerlendirmek gerekir. Motorlu taşıtların 

kullanımıyla ödenen vergiler; bunlar araçlar kullanıldıkça ödenirler ve örnek olarak araç 

yakıt bedelleri üzerinden alınan ÖTV gösterilebilir. Ve motorlu taşıtlara sahip olmayla 

ilgili vergiler. Bu tür vergiler servet vergisi olarak nitelendirilebilir. Genelde yıllık 

olarak ödenirler. Ülkemizde alınan MTV bu tür bir vergidir.
113

 

Motorlu taşıtlar vergisi, Türk Vergi Sisteminde yer alan üç servet vergisinden 

biridir. Servet unsurlarının tamamının değil, sadece motorlu taşıtları kapsamına alması 

nedeniyle özel servet vergisi niteliği arz eder.
114

 

Ülkemizde halihazırda uygulanan motorlu taşıtlar vergisi, 18.02.1963 tarihli 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir. 

Motorlu taşıtlar vergisinin konusu motorlu taşıtlarıdır. Bu nedenle esas 

itibariyle motorlu olmayan taşıtlar (bisiklet, sandal vb) verginin konusuna girmez. 
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Verginin konusuna; Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya 

bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, 

liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları 

girmektedir.
115

 

Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik, belediye veya liman sicili ile 

Ulaştırma Bakanlığı’nca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt 

kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.
116

 

Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi 

dairesi tarafından, her yıl Ocak ayının başında senelik olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. 

Ödenmesi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte yapılır.
117

 

Taşıtların yılın ilk altı ayı içinde, ilk defa kayıt ve tescilinin yapılması halinde 

vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan 

kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. İlk altı ay 

geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde ise, sadece ikinci altı aya tekabül 

eden vergi tahakkuk eder ve ödenir. Devir ve temlik nedeniyle, Ocak ve Temmuz 

aylarında yapılacak kayıt ve tescil değişikliklerinde; vergi bu değişikliğin 

yapılmasından önce ödenir.
118
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1.3. Vergi Kaybı ve Vergi Kaçağı Kavramları 

Vergi kaybı, bir üst kavram olarak, hem dar anlamda vergi kaybını hem de 

vergi kaçağını ifade etmektedir. Geniş anlamda vergi kaybı, bir ülkede var olan mali 

kanunlar çerçevesinde doğan ya da doğması gereken vergi alacağının çeşitli neden ve 

gerekçelerle hazineye intikal etmemiş ya da edememiş olması anlamına gelmektedir. 

Burada, aslında hazineye intikal etmesi gereken paranın hazine dışında kalmasının 

hangi nedene ya da gerekçeye dayandığı değil, paranın hazine dışında kalması 

önemlidir. Dar anlamda vergi kaybı ise, hukuka aykırı olmayan neden ya da gerekçelere 

dayanarak hazineye intikal etmeme durumudur. Kaçak ise, hukuka aykırı neden ya da 

gerekçelere dayanan hazineye intikal etmeme halini ifade etmektedir. Aslında, geniş 

anlamda kayıp; düzenleme, uygulama, yargılama boşluk ya da aksaklıklarından 

yararlanmak suretiyle kapsam dışına çıkma sonucu oluşan hazineye intikal etmeme 

anlamına gelmektedir.
119

  

Vergi kaybı ve kaçağı ile ilgili literatürde birbirinden değişik tanımlamalar 

yapılmaktadır. Bu tanımların bazıları şöyledir; 

Vergi kaybı; geniş anlamda vergiden kaçınma veya vergi kaçırma olarak kamu 

gelirlerindeki azalmayı ifade eden bir kavramdır. Dar bir çerçeveden bu kavram; 

devletin vergi kanunlarında isteyerek ya da istemeyerek yarattığı yasal boşluklardan 

yararlanılması nedeniyle kamu gelirlerinde meydana gelen azalmayı ifade etmektedir.
120

 

Kanunsuz yollara sapmak suretiyle az vergi ödenmesi, vergi kaçakçılığıdır. 

Vergi kaçağı, genellikle yükümlülüğün tesis ettirilmemesi beyannamelerin verilmemesi, 

satış ve hasılatın vergilendirilmemesi veya defter ile beyannameler kapsamına 

alınmaması biçimlerinde ortaya çıkar.
121

 Vergi kaçırmada, ekonomik faaliyetlerde 

bulunan mükelleflerin vergi dairelerine kayıtlı olmamaları veya kayıtlı olup da yasalara 

göre bireylerin veya tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları vergi gelirlerini, sahte 
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faturalarla veya çeşitli muhasebe oyunları ile vergiye esas belgelerin kasıtlı şekilde 

ortadan kaldırılması sonucu kayıtlarına yansıtmamaları veya eksik oluşturmaları 

durumu söz konusu olmaktadır. 

Vergi kaçırma, devletlerin en temel gelir kaynağı olan vergilerin eksik 

ödenmesi ya da hiç ödenmemesi suretiyle devletleri gelir kaybına uğratarak bütçe 

açıklarına ve dolayısıyla ekonomik büyüme üzerinde olumsuz sonuçlara yol açan bir 

kavramdır.
122

 

Vergi mevzuatına göre belirlenen vergi yükümlüleri, mevzuattaki ölçülere göre 

saptanacak matrah miktarları üzerinden vergilerini beyan ve tahakkuk ettirmeleri 

gerekirken, kasten veya kusurlu olarak bu ödevlerini yerine getirmeyebilmektedirler. 

Genel olarak mükellefler vergi ödememek için direnç gösterirler. Burada vergi kaçırma 

ile vergiden kaçınma terimlerini birbirine karıştırmamak gerekmektedir. 

Eğer mükellefler, vergi yasalarındaki boşluklardan yararlanarak eksik vergi 

öderlerse, buna “vergiden kaçınma” denir. Vergi kanunlarına aykırı bir şekilde 

ödenmesi gereken verginin hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi vergi kaçakçılığını 

ifade eder. Bir başka tanımlamaya göre vergi kaçakçılığı vergi matrahını gizlemek, 

küçültmek, vergi hesaplarına etki eden diğer bilgileri yanlış vermek vb yöntemlerle 

kanunun öngördüğü vergileri daha az ödemeye denir.
123

 

Vergiden kaçınma kısaca vergiyi doğuran olaya neden olmamak şeklinde 

tanımlanırken, yasal mevzuat düzenlenirken oluşan bir takım hukuki boşluklardan 

yararlanmak suretiyle vergiyi doğuran olaya yol açmamak olarak da daha geniş bir 

şekilde tanımlanabilir.
124

 

Bu çerçevede vergiden kaçınmayı vergi kanunlarındaki açık kapılardan, yani 

boşluklardan yararlanarak vergi borcunun doğumuna engel olmak şeklinde tanımlamak 

da mümkündür. Kanun boşluklarından faydalanmak için vergi mevzuatına hakim olmak 
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gerekmektedir.
125

 Vergiden kaçınma, somut maddi olaya ilişkindir. Vergiden 

kaçınmada, vergi normundaki soyut olay tanımına giren işlemlerin oluşması 

engellenmektedir.
126

  

Vergiden kaçınma bir suç olmadığı için, bu fiili işleyenler hakkında herhangi 

bir yaptırım bulunmamaktadır. Çünkü vergiden kaçınan yani onu ödemekten kurtulan 

kimseye bu olanağı sağlayan bizzat vergi kanunlarıdır. Gerçekten, vergiden kaçınmanın 

koşulları bazen kanun hükümlerinde yer alabilmektedir.
127

 

Vergi kanunlarında yer alan kaçınma yollarına özellikle kurumsal yapısı 

oturmuş, büyük ölçekli firmaların başvurduğu, bu tür firmaların mali işlerini 

yönetenlerin mevzuata hakim oldukları ve bu şekilde firmanın üzerindeki vergi yükünü 

azaltmaya çabaladıkları da görülmektedir.
128

 

Vergi kaçırma ise, yasalar uyarınca kendilerine vergi yüklenen gerçek ve tüzel 

kişilerin, yasaların ilgili hükümlerine uymamak suretiyle vergilerinin hiç oluşmamasına 

ya da eksik oluşmasına neden olunmasıdır.
129

 

Türk vergi sisteminde vergilemede adalet ilkesini zedeleyen illegal faktörlerin 

başında vergi kaçakçılığı gelmektedir. Vergi kaçakçılığı, vergilemede genellik ilkesini 

zedelediği gibi adalet ilkesini de zedelemektedir. Vergi kaçakçılığının boyutu arttıkça 

adaletsizlik de artmaktadır. Resmi istatistiklere bakıldığında ülkemizde önemli ölçüde 

vergi kaçakçılığının yapıldığı görülmektedir.
130

 Örneğin 2009 yılında incelenen 47.787 

vergi yükümlüsünün 125.603.952.419-TL’lik beyanına karşın 97.972.236.206-TL’nin 

beyan dışı bırakıldığı saptanmıştır. Bu rakamlar ülkemizde beyan edilen her yüz liranın 

yanında 78 Lira’nın beyan edilmediğini göstermektedir 
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Vergi kaçakçılığı yöntemleri sınıflandırılamasa da sıklıkla rastlanan türleri, 

belge düzenlememe, düşük bedelli satış faturası düzenleme, kasten defterlerde 

toplamları hatalı alma, bilinmeyen adlara fatura kesme ve sahte fatura kullanma vb 

dir.
131

 

Kurumsal yapısı oturmamış, küçük ölçekli aile şirketlerinde daha çok vergi 

kaçırma işlemine rastlanmakla birlikte, büyük ölçekli firmalarda da bazen de 

yöneticilerin faturasız ya da düşük miktarlı fatura kesmek, sahte ve muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge kullanmak suretiyle vergi kaçırdıkları da görülebilmektedir.
132

 

Burada önemli olan vergi kaçağını vergi ödememek ile karıştırmamaktır. Vergi 

ödememek; tahsil aşamasına gelmiş vergilerin ödenmemesidir. Bu durum vergi kaçağı 

anlamına gelmez. Vergi kaçakçığında kanunsuz yollara başvurulması durumu söz 

konusu olduğuna göre bu kaçakçılığın kanuni yaptırımlarının olması da söz konusudur.  

Burada vergi kaçakçılığına uygulanacak müeyyidelerin ceza mahkemelerini ilgilendiren 

yönü ile idari mahkemeleri ilgilendiren yönünü de ayırmakta fayda vardır. 

Vergi hukukunda, vergi cezalarını gerektiren fiiller kamunun gelir kaynağına 

zarar veren, vergi kayıp ve kaçağına neden olan fillerdir.
133

 Vergi cezası gerektiren 

vergi suçları uygulamada ve akademik çevrelerde; idari vergi suçları ve adli vergi 

suçları olarak iki kategoride ele alınmaktadır. Genel olarak vergi idaresi tarafından 

kesilen cezaları öngören suçları idari vergi suçları, cezasının adliye mahkemelerinde 

hükmedilmesi öngörülen suçlara ise adli vergi suçları olarak tanımlamak 

mümkündür.
134

 

Vergi Usul Kanunu vergi suç ve cezalarını, genel ceza hukuku prensiplerine 

uygun olarak, vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenlere verilen suçlar ve 

cezalar şeklinde tanımlamıştır.
135

 VUK’ta da iki çeşit suç düzenlemiştir. Bunlar; cezası, 

idare yani vergi dairesi tarafından kesilecek suçlar ve cezasına adliye mahkemelerince 
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hükmedilecek suçlardır. Cezayı kesen veya hükmeden organa göre, birincisinin “idari 

vergi suçları” ikincisinin ise “adli vergi suçları” olarak adlandırmanın uygun olacağı 

düşüncesindeyiz.
136

 

1.3.1. Ġdari Açıdan Vergi Kaçağı 

Hangi nitelikte olursa olsun cezanın temel amacı caydırmak olduğundan, her 

türlü vergisel cezanın asli varlık nedeni, hukuka aykırı olarak tanımlanan fiilin 

işlemesini engellemek ve böylelikle vergi kayıp ve kaçağının önüne geçmektir. 

Kuşkusuz cezalandırma, vergisel düzenlemelere aykırılıkları tek başına ortadan 

kaldırmayacaktır. Ancak, suç ve cezanın olmadığı bir sistemde vergi yükümlülerinin 

vergisel ödevlerini hukuka uygun şekilde yerine getirecekleri inancı tek başına yeterli 

olmayacaktır.
137

 Verilmesi gereken verginin, verilmesini önleyici eylem ve işlemlerde 

bulunarak, daha az vergi tahakkuk ettirmek, ya da zamanında veya hiç tahakkuk 

ettirmemek, idari anlamda vergi kaçakçığı için yeterlidir. 

Vergi Usul Kanununda vergi idaresi açısından vergi kayıp ve kaçağı;  “Vergi 

Ziyaı” yani “Vergi Kaybı” kavramına bağlanarak idari açıdan vergi kaçakçığı 

tanımlanmıştır. VUK’un 344. maddesinde belli şekillerle vergi ziyaına neden olmak, 

kaçakçılık olarak hükme bağlanmıştır. 

Vergi ziyaının ne olduğu VUK’da tanımlanmıştır. Buna göre; vergi ziyaı, 

mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine 

getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk 

ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.
138

  

Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile 

veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri 

verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.
139
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VUK’un 344. maddesi hükmünden de anlaşılacağı üzere mükellef ya da 

sorumlusunun vergilemeyle ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi vergi 

ziyaının oluşması için yeterlidir. Bu anlamda vergi ziyaı, verginin ödenmesi aşamasıyla 

değil tahakkuk aşamasıyla ilişkilendirilmiştir. Örneğin beyannamenin verilmemiş 

olması durumunda tahakkuk zamanında yapılmamış olacağından vergi ziyaı ortaya 

çıkacaktır. Ancak, verginin tahakkuk ettirildikten sonra ödenmemiş olması ya da geç 

ödenmesi durumunda vergi ziyaı olmayacaktır.
140

 

İdari vergi cezalarının hukuki açıdan iki ayrı niteliği vardır. Bunlar idari işlem 

olma niteliği ve ceza olma niteliği olarak ortaya konulabilir.
141

 

1.3.1.1. Ġdari Açıdan Vergi Kaçağının Cezası 

Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesinde vergi ziyaı cezasının düzenlenmiş 

olduğunu belirtmiştik. Vergi ziyaı suçunu işleyenlere vergi ziyaı cezası kesilir.  

Uygulamada vergi idaresinin yetkisine giren vergi cezaları, para cezalarıdır. İdari vergi 

cezalarından para cezalarının bir bölümü, miktar bakımından, vergi kanunlarına aykırı 

davranışın neden olduğu vergi ziyaının yani vergi kaybının miktarına bağlıdır.
142

  

VUK’nunda vergi ziyaı cezalarının bir kat, üç kat ve yüzde elli oranında 

uygulanacağı belirtilmiştir. Buna göre; 341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına 

sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin 

bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. 

Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu 

ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.  

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk 

edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen 

                                                 
140

 Cem Karabulut, Vergi Suçları ve Yeni TCK İle Yapılan Değişiklikler, Vergi Raporu Dergisi, Sayı 

81, Nisan-Mayıs 2006, s.48. 
141 Nazalı, s.46. 
142

 Memduh Aslan, Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların Etkinliği, Maliye ve Hukuk Yayınları, 

Ankara, Ekim 2008, ss.21-22. 



 37 

vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında 

uygulanır.
143

 

İdari açıdan vergi kaçakçılığının diğer bir bölümü ise vergi ziyaına bağlı 

değildir. Bu vergi cezaları, kanunda maktu veya nispi olarak tespit edilmiştir. Miktarı 

nispi olarak tespit edilenlerin matrahı, ziyaa uğratılan vergi değildir. Matrah, genellikle 

düzenlenmeyen, verilmeyen veya alınmayan belgede yazılı miktardır. Genel ve Özel 

usulsüzlük cezaları bu tür vergi cezalarıdır.
144

 

1.3.2. Cezai Açıdan Vergi Kaçağı 

Vergi kaçakçılığı, ceza mahkemelerince yargılanacak bir suç türü olarak da 

kabul edilmiştir. Devletin ceza müeyyidelerini uyguladıkları sahalardan biri de vergi 

hukukudur.
145

 

Vergi kaçakçılığı, vergi kanunlarına karşı gelinerek, az vergi ödenmesi ya da 

hiç vergi ödenmemesi şeklinde meydana gelebilir.  

Kaçakçılık suçu, mükellefler tarafından vergi matrahını azaltmak için 

başvurulan bir yöntemdir. Bu fiiller genellikle vergi kaybına neden olmakla birlikte aynı 

zamanda kanun hükümlerinin hile yoluna başvurularak ihlal edilmesi anlamını taşır.
146

 

Vergi kaçırma amacına yönelik fiiller, kaçakçılık suçunu oluşturur. Bu fiiller 

kamu düzenini bozucu nitelik taşırlar. Kaçaklılık suçunu oluşturan fiillerin bir kısmı 

ceza hukukundaki suç tanımına dayanılarak hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılır ve 

bu ceza para cezasına çevrilemez. Diğer bazı suçların işlenmesinde öngörülen hapis 

cezası para cezasına çevrilebilir. Kaçakçılık suçunun işlenmesine yönelik fiillerin idare 

tarafından tespiti halinde vergi ziyaı doğmasa bile hapis cezası uygulanabilmektedir.
147
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1.3.2.1. Cezai Açıdan Vergi Kaçağının Cezası 

Bir kısım vergi suçları daha nitelikli olarak değerlendirildiğinden, idari vergi 

cezalarına ilave olarak adli mercilerin konusuna giren, hapis cezası uygulanan vergi 

suçlarını da oluştururlar.
148

 

Kaçakçılık suçları seçimlik hareketli suçlardandırlar. Bir başka deyişle Vergi 

Usul Kanunu’nun 359. maddesinde iki gruba ayrılmış fiillerden herhangi birinin 

yapılması durumunda, kaçakçılık suçu oluşacaktır.
149

 

Hürriyeti bağlayıcı cezalar niteliğindeki cezalar VUK’un 359. maddesinde şu 

şekilde belirtilmiştir. 

a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz 

mecburiyeti bulunan; 

*Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapılması, gerçek olmayan 

veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açılması veya 

defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu 

doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt 

ortamlarına kaydedilmesi, 

*Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edilmesi veya gizlenilmesi veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya bu belgelerin kullanılması, 

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz 

mecburiyeti bulunan; 

*Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerin yok ederek 

yerine başka yapraklar koyulması veya hiç yaprak koyulmaması veya belgelerin asıl 

veya suretlerinin tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmesi veya bu belgelerin 

kullanılması, kaçakçılık suçunu ortaya çıkarır.  
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VUK’un 359. maddesinin a bendindeki fillerle kaçakçılık suçunu işleyenler 

hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur. Ancak bu ceza paraya 

çevrilebilir. Hükmolunan hapis cezasının paraya çevrilmesinde, cezanın her bir günü 

için sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için yürürlükte bulunan asgari 

ücretin bir aylık brüt tutarı esas alınır ve hükmolunan bu adli para cezası ertelenemez.
150

  

359. maddenin b bendindeki filleri işleyenler hakkında ise üç yıldan beş yıla 

kadar hapis cezası hükmolunur. Bu ceza adli para cezasına çevrilmez. Pişmanlık 

şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü 

uygulanmaz.
151
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2. VERGĠ KAYIP VE KAÇAĞININ NEDENLERĠ 

Vergi kayıp ve kaçaklarının boyutu ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile doğrudan 

ilgili olup, ülkemizde de oldukça büyük miktarda vergi kaybının oluştuğu bilinen bir 

gerçektir.
152

 Vergi kayıp ve kaçağının birçok nedeni vardır. Bu nedenleri gruplayarak 

incelemek mümkün olacaktır. 

Bir görüşe göre, vergi yükümlülüğüne aykırı hareketlerin nedenleri, sosyal ve 

kişisel diye ikiye ayrılır. Diğer bir görüşe göre; vergi kayıp ve kaçağının nedenleri 

ekonomik, kanuni ve idari ve psikolojik olmak üzere üçe ayrılır.
153

 

Vergi kayıp ve kaçağını etkileyen faktörler arasında; ülkedeki sosyokültürel 

yapı, kişilerin gelir düzeyi, uygulanan vergi oranı, yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim 

düzeyi, denetim oranı, cezaların ağırlığı, toplumda kaçakçılığa bakış gibi unsurlar yer 

almakta olduğunu savunan görüşler de mevcuttur.
154

 

Vergi kayıp ve kaçağının nedenleri çok çeşitli olup, yasalardan kaynaklandığını 

iddia edilenlerin arasında;  vergi kanunları ve vergilerin çokluğu, vergi tarifesinin şekli, 

vergi mevzuatının sık sık değişmesi ve vergi afları da gösterilmektedir.  

Diğer nedenleri ise; yeterli vergi bilincinin bulunmaması, vergi cezalarının 

yetersizliği, bireylerin kayıtlı ekonomik faaliyetlerini engelleyecek düzeyde yoğun 

devlet müdahaleleri ve düzenlemelerin varlığı, vergi sistemi ile ilgili vergi oranları, 

muafiyet ve diğer indirimlerin yüksek boyutta olması, kamu harcamalarının gereksiz 

yerlerde kullanıldığı inancı, bilgi işlem ve teknoloji kullanımının ve buna ilişkin 

personel eğitim programlarına gerekli özenin gösterilmemesi ile vergilendirme 

konusundaki eğitim yetersizliği olarak belirtilmektedir.
155
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Vergi kaçakçılığının nedenlerini ortaya koyarken dört ana sınıflandırma yapma 

yoluna gidilerek açıklamalar yapılacaktır. Bunlar; hukuki, mali ve ekonomik, idari, 

siyasal ve sosyal nedenler olarak sıralanabilir. 

2.1. Hukuki Nedenler 

2.1.1. Sistem Tercihinin Doğru YapılamamıĢ Olmasından Kaynaklanan 

Vergi Kayıp ve Kaçakları 

Vergi politikalarının temel amacı; mükellef haklarına saygılı, vergi kayıp ve 

kaçağını azaltan, mali güç ilkesine uygun şekilde vergi yükünün adil ve dengeli 

dağıtımını gözeten, kamu giderlerini karşılarken iktisadi etkinliği bozmayan bir vergi 

sistemine ulaşmaktır.156
 Vergi sistemi oluşturulurken belirli ilkelerin göz önünde 

bulundurulmaları gereklidir. 

Vergileme ilkeleri, vergi ile beklenen amaçlara ulaşılabilmesi için vergilerin 

seçiminde, tekniğinde ve uygulamasında göz önünde tutulması gereken ölçütleri ifade 

eder.
157

 Vergileme ilkeleri değişmez ilkeler değillerdir. Bunlar bir ülkede uygulanacak 

vergilerin gerek içeriği, gerekse yapılarının belirlenmesi bakımından uyulması gereken 

normlardır. Tarihsel süreç içerisinde, vergileme ilkeleri bir yandan ekonomik ve sosyal 

düzen ve ideolojilerin gelişmesine, diğer yandan vergilemenin nitelik ve amaçlarında 

meydana gelen değişimlere paralel olarak önemli değişikliklere uğramıştır. Vergileme 

ilkeleri olandan çok olması gerekeni amaçlayan normatif ilkelerdir.
158

 Vergiler bu 

ilkelere göre yasalar çıkarılarak uygulamaya konulurlar. 

Vergi yasaları, yükümlülerin ödeyecekleri vergi miktarını ve usulleri ve vergi 

idaresinin vergi toplarken bağlı olacağı esasları içeren son derece önemli bir mevzuattır. 

Bilindiği üzere vergiler kanunlara dayanılarak alınırlar. Vergilerin kanuniliği ilkesi hem 
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nelerin, kimlerin, ne kadar, ne zaman vergilendirileceğini ortaya koymakta, hem de 

vergilendirilmenin hukuka uygunluk denetimine zemin hazırlamaktadır.
159

 

Vergi kanunları konulurken birtakım ilkelere uyularak konulmaları gereklidir. 

Bunun için, öncelikle temel unsurların belirlenmesi şarttır. Kanunların anayasal 

vergileme ilkeleri olan hukuk devleti, vergi adaleti, vergilerin kamu giderlerinin 

karşılığı olması ilkelerine uyularak çıkarılmaları gereklidir. Hukuk devletinin 

vatandaşlar arasında gerçekleştirmesi gereken adalet ve eşitlik konularından biri 

vergilendirmede adalettir.
160

 Bu anlamda, vergi kanunları vergi adaletini sağlamayı 

amaç edinmelidirler. Gerçi, uygulanması ve ulaşılması en zor ilke vergi adaleti ilkesidir. 

Çünkü, adalet kavramı, soyut, zamana ve topluma göre farklılık gösteren, ölçülmesi 

oldukça zor, hatta imkansız olan bir kavramdır. Dolayısıyla, mutlak bir vergi adaletine 

ulaşmak ya da vergi kanunlarının gerçek anlamda vergi adaletini sağlamaya elverişli 

olabileceğini iddia etmek mümkün değildir. Ancak, vergi adaletine olabildiğince 

yaklaşabilmeyi sağlamaya elverişli yasal düzenlemeler getirmek mümkündür. 

Bir ülkede belirli bir dönemde uygulanan vergilerin tümüne birden vergi 

sistemi denilmektedir.
161

 Vergilemeden etkin sonuçlar alınabilesi için sistem tercihinin 

doğru olarak yapılması gereklidir. Bu vergi sisteminin temel vergilendirilme ilkeleri 

gözetilerek oluşturulmasına bağlıdır. 

Vergilerin konulmasında ve tahsilinde verimlilik ve tasarruf ilkelerine 

uyulmalıdır. Vergilemenin verimli olabilmesi, alınan vergilerin devlet tarafından 

kullanılması sonucu ortaya çıkan faydanın, yükümlünün kullanımında kalsaydı ortaya 

çıkacak faydadan yüksek olmasına bağlıdır. Bu itibarla, devlet, topladığı vergileri daha 

verimli bir biçimde kullanmıyor ve daha yüksek bir fayda sağlayamıyorsa, o vergileri 

toplamasının ülke ekonomisine bir yararı bulunmadığı söylenebilir. Vergilemede 

tasarruf ilkesi, verginin kolayca ve ucuz bir biçimde toplanması anlamına gelmektedir. 
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Bunun için, verginin yükümlüden alınıp hazineye aktarılmasında, zaman ve para 

yönünden çok az bir fark bulunmalıdır.
162

 

Vergi hukuku düzenlemelerinin yapılması ve vergi kanunlarının 

hazırlanmasında, vergilemede belirlilik ve açıklık ilkelerine de uygun davranılmalıdır. 

Bu ilkelere göre, yükümlülerin, ne zaman, nasıl ve ne kadar vergi ödeyeceklerini 

önceden bilmeleri gerekmektedir. Bu itibarla, vergi kanunları ve bunların uygulanması, 

yükümlüleri belirsiz bir vergilendirme ortamına sokmamalıdır. Vergi hukuku alanında 

çok sayıda kanun yapılması ya da kanunların çok sık değiştirilmesi, yükümlülerin 

ödevlerini gereği gibi yerine getirmelerini zorlaştırmaktadır. Özellikle, verginin 

konusunun ve oranının değişmesi, ek vergiler konulması, sık sık vergi afları çıkarılması 

ve kanunların karmaşık bir yapıya sahip olması yükümlülerin vergi ödeme gayretlerini 

azaltmaktadır.      

Bir vergi sisteminin oluşturulmasında birtakım hususlara dikkate edilmesi 

gerekir. Her şeyden önce, bir ekonomik sistem benimsenmeli ve buna uygun bir vergi 

sistemi planlanmalıdır. Bu bağlamda, yükümlülerin rızasının ve işbirliğinin 

kazanılması; kanun önünde eşitliğin vergi sistemine yansıtılması, yani vergilemede 

genellik ilkesi ve yükümlü haklarının kabulü; son aşamada ise, denetimin yapılması ve 

gerekirse ceza uygulanması sürecinin işletilmesi gerekir. Bu aşamalar tersine çevrilerek, 

yani zorla, denetim ve cezalarla bir vergi sisteminin yerleştirilmeye çalışılması halinde, 

vergi yükü açısından geçici bazı başarılar elde edilse bile; kayıtdışı ekonomi, vergi 

kayıpları, yükümlünün direnişi türünden engellerle karşılaşılması kaçınılmazdır.
163

  

Bir ülkede benimsenen vergileme yaklaşımı vergi kayıp ve kaçağına sebep 

olabilir. Verginin mali ve mali olmayan fonksiyonları söz konusudur. Özellikle 

gelişmekte olan ülkeler bağlamında verginin ekonomik ve sosyal fonksiyonları önemli 

olmaktadır. Çünkü gelişme sürecinin vergi sistemiyle teşvik edilmesi ve adil gelir 

dağılımı önem kazanmaktadır. Bütün bu nedenlerle, vergi yaklaşımı birbirine zıt 

olabilen bir çok amacın birlikte gerçekleşmesini benimsemektedir. Dolayısıyla mevcut 
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vergi sisteminin bizzat kendisi eşitsizlikler yaratarak vergi kaçakçılığını teşvik 

edebilmektedir.
164

  

Vergi, kişilerin mülkiyetine, kamu yararı gerekçesi ile el koyma işlemi 

olduğundan bir hukuk devletinin en nazik uygulamalarından birisi olmalıdır. Çünkü, 

hukuk devleti, özel mülkiyete dayanmaktadır. Vergi sisteminin mülkiyet hakkını ve 

sözleşmeleri zedelemesi halinde, hukuk devleti zarar görmektedir. Nitekim geçmişe 

etkili ve mülkiyet haklarını ihlal eden vergilerin konulması, ekonomik özgürlüklerle ve 

hukuk devleti ile bağdaşmaz. Bu itibarla, devlet vergi hukukunu kullanarak, mülkiyet 

hakkını ve sözleşmeleri ihlal etmemelidir.
165

 

2.1.2. Yapılan Kanunların Vergilendirilecek Unsuru Tam 

Kapsayamaması, Kanuni BoĢluklar, Ġstisnalar ve Muafiyetlerin Varlığından 

Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları 

Vergi hukuku alanında sistem tercihi yapılmadığı, temel yaklaşım 

belirlenmediği için, hangi konuların vergilendirilmesi gerektiği hususunda sürekli 

değişimler yaşanmaktadır. İyi hazırlanmamış kanunlar boşluklar içermektedir. Bu 

boşluklardan yararlanabilenler vergiden kaçınabilmekte, bazen de vergi 

kaçırmaktadırlar. Aslında vergilendirilmesi gereken konu ya da kişiler bu boşluklar 

yüzünden vergi dışı kalabilmektedir. Öte yandan, istisna ve muafiyetlerin iyi 

belirlenememesi; vergi kanunlarında çok sayıda istisna ve muafiyetin yer alması ve 

vergilerin teşvik aracı olarak yoğun bir şekilde kullanılması vergi kayıp ve kaçaklarına 

yol açmakta ve bunları çoğaltmaktadır.
166

 

Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gerekirken kanunlarla kişilerin veya 

kişi gruplarının vergi dışı bırakılmasına vergi muafiyeti, vergi konularının aynı şekilde 

vergi dışı bırakılmasına vergi istisnası denilmektedir. Vergide genellik ilkesi, herkesin 

vergiye tabi tutulmasını gerektirse de; sosyal, ilmi, askeri, politik, idari vb. nedenler ve 
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vergide adalet ilkesinin sonucu olan vergini ödeme gücüne göre alınması ilkesi, 

vergilemede muafiyet ve istisna uygulamasının vergi sistemine entegrasyonunu 

kaçınılmaz kılmaktadır.
167

 

Vergi muafiyet ve istisnalarından ülkemizde de yararlanılmakta, hemen hemen 

her vergi kanununda muafiyet ve istisna hükümlerine yer verilerek çeşitli kişi ve 

konular iradi olarak vergilendirilmemektedir. Yasa koyucu, söz konusu vergi muafiyet 

ve istisnaların gelişigüzel uygulanmaması vergi sisteminin bütünlüğünün bozulmaması 

bakımından, vergi kanunlarının ya istisna ve muafiyet maddelerinde ya da istisna ve 

muafiyet sınırı başlığı altında ayrıca düzenlenmiş maddelerinde, istisna ve muafiyetlerin 

ancak kendi kanununda düzenleneceği ve diğer kanunlarla konulacak istisna ve 

muafiyetlerin bu vergiler için bağlayıcı olmayacağını hüküm altına almıştır.
168

  

Türk vergi sisteminde muafiyet, istisna ve indirimler bazı mükellef gruplarının 

yükünü azaltmak, teşvik etmek, vergi yönetimini kolaylaştırmak ve benzeri nedenlerle 

tesis edilmişlerdir. Vergi harcaması olarak da tabir edilen ve yasalarla uygulanmasına 

izin verilen bu vergisel imtiyazlar, bir anlamda kamu harcaması da sayılmaktadır. 

Çünkü bu tür uygulamalar neticesinde devlet önemli ölçüde gelir kayıplarına 

uğramaktadır. Devletin gelir kayıpları ise diğer para ve maliye politikası araçlarıyla 

giderilmeye çalışılmakta ve dolayısıyla kamu harcamaları artmaktadır. Bireysel 

anlamda önemli fayda ve fonksiyonları bulunan muafiyet ve istisna uygulamalarının, 

vergilerin idari ve uyum maliyetleri açısından da tasarruf sağlayıcı olduğu ileri 

sürülmektedir. Fakat bütün muafiyet, indirim ve istisna uygulamalarının vergi 

matrahında sebep oldukları azaltıcı etki vergi erozyonuna ve bunun sonucunda da vergi 

tabanının daralmasına yol açtıkları kabul edilmektedir. Muafiyet, istisna ve indirim 

şeklinde sağlanan vergi kolaylıkları ve ayrıcalıklarının planlanması, belirlenmesi, 

uygulanması ve kontrolü siyasi boyutlu olduğundan, gerek büyüklüklerin belirlenmesi 
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ve gerekse değişikliklerin izlenerek gerekli önlemlerin alınması bakımından güçlükle 

ortaya çıkabilmektedir.
169

 

Vergi kanunları dışında doğrudan veya dolaylı olarak başka kanunlarla 

getirilerek sisteme sokulan vergi muafiyet ve istisnası uygulamaları, mükelleflerin ve 

idarenin vergi mevzuatına nüfuz etmesinde zorluklar yaşamasına sebep olmakta, vergi 

sisteminin bütünlüğünü ve izlenebilirliğini zedelemekte, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı 

yatırımcılar açısından öngörülebilir bir ortam oluşturulmasını engellemektedir. Ayrıca 

söz konusu uygulamaların rekabet eşitsizliğini de ortaya çıkaracağı da göz önünde 

bulundurulmalıdır.
170

  

Türk vergi sisteminde yer alan istisna, muafiyet, indirim ve düşük oran 

uygulaması dolayısıyla vergi kaybına uğranıldığı kesindir. Bu kaybın boyutları, siyasal 

iktidarların ekonomik, sosyal veya idari gerekçelere bağlı olarak aldıkları kararlara göre 

belirlenmektedir.
171

 

Vergi sistemi karmaşık, vergi sayısı fazla ve ödenme prosedürü zor ise, 

bireyler kayıt dışı kalmayı tercih edebilmektedirler. Aynı kapsamda istisna ve 

muafiyetlerin çokluğu ve vergilerin teşvik aracı olarak yoğun bir şekilde kullanılması 

da, mükelleflerin bu istisna ve muafiyet kapsamında kalabilmek, teşviklerden 

yararlananlara bakarak kendi yükünü de hafifletme çabasıyla faaliyetlerini, gelir ve 

giderlerini olduğundan farklı göstermelerine yol açabilmektedir. Vergi teşvik 

önlemlerinin, yatırımları ne kadar teşvik ettiği tartışılabilir olmakla beraber, bunların 

vergi kaçağına yol açtığı şeklinde görüşler de bulunmaktadır. 

Çeşitli ekonomik ve sosyal sebeplerden kaynaklanan istisna ve muafiyetlerin 

yaygınlığı ve uygulama alanlarının genişliği; hem vergi mükellefleri arasında 

adaletsizliğe yol açarak, bunlardan yararlanmayanların vergi yükü altında ezilmesine 

neden olmakta, hem de vergi sisteminin oto kontrol mekanizmasını zayıflatarak 

                                                 
169

 Kemal Akmaz ve Öznur Akyol, Türkiye’de Vergiye Karşı Gösterilen Reaksiyonların Sebepleri, Vergi 

Raporu Dergisi, Sayı 94, Temmuz 2007, s.33. 
170

 Çelik ve Dede, s.10. 
171

 Nevzat Saygılıoğlu, Ülkemizde Vergi Kayıplarının Boyutları ve Ölçülebilirliği (II), Vergi Dünyası 

Dergisi, Sayı 108, Ağustos 1990, s.41.  



 47 

esnekliğini azaltmakta ve vergi inceleme ve denetimindeki aksaklıklardan dolayı, vergi 

kaçakçılığına imkan hazırlamaktadır.
172

 

2.1.3. Kanunlarda Çok Sık DeğiĢiklikler Yapılmasından Kaynaklanan 

Vergi Kayıp ve Kaçakları 

Vergi sistemlerinde ülkenin değişen sosyo-ekonomik şartlarına uygun olarak 

ve dış ülkelerdeki mali mevzuatla koordinasyon sağlamak amacıyla değişiklikler 

yapılması doğaldır. Mevcut yasalar uygulanamadığından ve vergi toplanamadığından 

dolayı sık sık değişiklikler yapılması gerekebilir. Ancak mevcut yasalar 

uygulanmadığından ve vergi toplanamadığından dolayı sık sık değişiklikler yapılması 

yükümlülerin vergi sistemine olan güvenini sarsar, sistemin yerleşmesini güçleştirir ve 

vergi kaçakçılığını tahrik eder. Vergi değişiklikleri, vergi yükü aynı kalsa bile 

yükümlülerin körelmiş duygularını harekete geçirmektedir ve vergi kaçakçılığının 

artmasına sebep olmaktadır. Özellikle mükelleflerin yeni vergiye henüz alışmadığı ve 

idarenin de kontrole zaman bulamadığı dönemlerde vergi kaçakçılığı eğilimi 

artmaktadır.
173

 

Vergi kanunlarının, bizzat kendileri vergi kaybının oluşmasını 

etkileyebilmektedir. Vergi mevzuatının son derece karmaşık bir yapıya sahip olması 

sonucunda mükellefler bazen isteyerek bazen de istemeyerek vergi kaybına yol 

açabilmektedir. Yine vergi kanunlarının çok sayıda olması da kanunlar arasındaki 

bağlantının kurulmasında güçlükler yaratmaktadır. Bir vergi kanunu çerçevesinde 

vergiye tabi tutulan bir konunun, aynı zamanda başka bir vergi kanunu ile tekrar 

vergilendirilmesi, vergi mevzuatında karmaşa yaratabilmektedir. 

Vergi kanunlarının karmaşık bir yapıda olmasının, vergi kaybının oluşmasına 

yol açmakta olduğunu belirtmiştik. Çünkü, anlaşılmayan bir kanunun doğru bir biçimde 

uygulanabilmesi mümkün değildir. Çok sayıda vergi kanunu olması ve birbirleriyle 
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bağlantının kurulmaması, uyumun sağlanamaması karmaşaya yol açmaktadır. Bu 

karmaşa, sistem kaynaklı vergi kaybına ve kaçağına sebep olmaktadır.
174

 

Vergi ile ilgili yasal ve idari düzenlemeler, hukukçuların büyük çoğunluğunun 

dahi anlamakta ve yorumlamakta zorlandıkları, hatta bu nedenle neredeyse vergi ile 

ilgili yasal düzenlemelerden uzak durmayı tercih edecekleri derecede teknik ve 

karmaşık bir yapıya sahiptir.
175

 

Mevzuatın sık sık değiştirilmesi ile karmaşık bir yapıya sahip olması, çok 

sayıda vergi kanunun uygulamada olması yüzünden kanunlar arasında bağlantı 

kurulmaması, kanun hükümlerinden birinin vergilendirdiği vergi konusunun bir diğer 

kanun maddesi ile istisna veya muafiyet kapsamına alınması gibi haller sonucunda 

karmaşık bir hal alan vergi kanunları bizzat vergi kayıplarına neden olabilmektedir.
176

 

Vergilemede basitlik ve anlaşılırlık ilkesi büyük önem taşır. Mükelleflerin birer 

vergi uzmanı olması beklenemez. Dolayısıyla mevzuatın anlaşılır ve basit olması bir 

taraftan mükelleflerin işini kolaylaştırırken diğer taraftan vergi idaresinin işini 

kolaylaştıracaktır. Vergi kanunlarında çok sık değişiklikler yapılması vergilemede 

açıklık ve kesinlik ilkesini zedelemektedir. Mükelleflerin vergilendirme konusundaki en 

önemli beklentilerinden biri ne kadar vergiyi, ne zaman ödeyeceklerini bilmeleridir. 

Ancak kanunlarda yapılan sık değişiklikler kanunların anlaşılmasını ve uygulamasını 

zorlaştırarak mükellefleri kayıtdışına itecektir.
177

 

Türk vergi sisteminin sistem bütünlüğünü kaybettiği, sık sık yapılan 

değişiklikler sonucu kanunlar arasındaki bağlantının koptuğu herkes tarafından bilinen 

ve kabul edilen bir gerçektir. Bunun hem sebebi hem de sonucu olarak, vergi 

hukukunun hukuk ilkelerine göre değil, hazinenin gelir ihtiyaçlarına göre belirlenir hale 

geldiği ifade edilmektedir. 
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Vergi kanunlarının karmaşıklığı doğru beyanda bulunmama eğilimine  katkıda 

bulunur. Bu nedenle, kanunlar öncelikle sade olmalı ve vergi sisteminde sürekli 

değişiklik yapılmamalıdır. Mükelleflerin vergi kanunlarının karmaşık olduğunu 

düşünmeleri onların gönüllü uyum derecesini etkileyebilir. Ayrıca, kanunların 

karmaşıklığı vergi denetçileri ve yargı organları için de güçlükler doğurur.
178

 

2.1.4. Gider Olarak Kabul Edilmeyen Harcama Kalemlerinin Fazla 

Olmasından Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları 

Kişilerin ve işletmelerin yaptıkları harcamaların büyük bir kısmını vergi 

matrahlarından gider olarak düşememesi, belge vermeme ve almama yönünde yaygın ve 

yoğun pazarlıklara yol açmaktadır. Giderler düşülemeyince belge almanın pratik yararı 

kalmamaktadır. Belge alınıp verilmemesi bir kısım faaliyetlerin kayıtdışı 

gerçekleşmesine fırsat vermektedir. Bu da, vergi kaybı ve kaçağına neden olmaktadır. 

Kamu maliyesi yönünden ekonomik işlem ve faaliyetlerin kayda alınmasının 

esas amacı, adil ve denetlenebilir bir vergi sisteminin kurulmasıdır. Nitekim, devlet 

vergi almak istediği faaliyet veya işlemlerin belgelendirilmesini istemekte; vergi 

almayacağı faaliyet veya işlemlerin kaydının tutulmasını fazla önemsememektedir. 

Oysa, bu durum vergi alınmak istenen faaliyet veya işlemler yönünden de 

belgelendirmeyi aksatmaktadır. Bu itibarla, hiç vergi almasa dahi, devletin kamu düzeni 

bakımından kişilerin ve işletmelerin ekonomik güç ve faaliyetlerini denetleyebilmesi, 

onları kontrol altında tutabilmesi için her türlü ekonomik faaliyetin kayda 

bağlanmasının sağlanması gerekir. Çünkü, kayıt ve belge sistemi ticari hayatın 

vazgeçilmez ilkesidir. Özel hukuk işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi kayıt ve belge 

düzeninin iyi işletilmesine bağlıdır.
179

 

Tüm mükelleflerin, anayasal hakları olan eğitim, sağlık, konut ve temel gıda 

yanında diğer tüm zorunlu harcamalarını faturalamaları halinde vergi matrahından 

düşebilmelerinin sağlanamaması ve belge sisteminin yaygınlaştırılmaması kayıtdışına 
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çıkışları özendirmektedir. Tüm mükelleflere sağlanacak bu imkan ile vergilemede 

genellik, eşitlik ve adalet ilkeleri uygulamaya konulmalıdır. Böylece sosyal refah 

devleti aile boyutuna taşınmalı ve burada işlerlik kazandırılarak kamu harcamaları ve 

bürokrasi azaltılmalıdır.
180

 

2.1.5. Vergi Ceza Hukukuna ĠliĢkin Düzenlemelerden Kaynaklanan Vergi 

Kayıp ve Kaçakları 

Her ülkenin vergi mevzuatında, vergi suçlarını cezalandıran çeşitli hükümlerin 

yer aldığını söyleyebiliriz. Devletlerin iktisadi ve mali durumu ve politikası ne olursa 

olsun mükellefler muhakkak vergi kaçırmaya yönelik hareketlerde bulunurlar. Çünkü, 

devlet fert ve kurumların irat ve kazançlarının bir kısmını vergi olarak almak istediği 

zaman; mükellefler, ya alınmak istenen iktisadi değerin devlete ait olmadığını, yahut 

devlete ödedikleri vergilere karşılık devletten bir yardım ve menfaat görmediklerini 

düşünerek vergi kaçırmaya çalışırlar. Vergi kanunlarının hükümlerini ihlal eden 

mükellefler veya sorumlular vergi suçu işlemiş olurlar.
181

  

Kanunlarla konulan vergilerin toplanmasında en etkili araç, vergi cezalarıdır. 

Ancak, suç oluşturan hukuka aykırı fiillerin ve bunlara uygulanacak olan cezaların 

belirli, kesin, açık olması ve hukuka uygun bir biçimde uygulanması gerekir. Belirsiz, 

yoruma açık suç ve ceza hükümlerinin uygulanması birtakım güçlükleri, zaafları ve 

keyfilikleri ve bunların sonucunda adaletsizlikleri beraberinde getirir. Bu itibarla, vergi 

suçlarının ve bunlara uygulanacak cezaların kanunlarda çok iyi tanımlanmalı ve 

sınırlanmalı; vergi kaçırmanın topluma karşı işlenmiş bir suç olduğunun bilinmelidir.
182

 

Şüphesiz hukuka aykırı fiillerin suç sayılması ve bu aykırılığın ağırlık ve 

niteliğine bağlı olarak farklı cezaların uygulanması gereklidir. Ancak, hangi fiillerin suç 

oluşturduğunun ve bunları işleyenlere ne tür cezaların verileceğinin kanunlarda açık, net 

ve tereddüde yer vermeyecek biçimde belirtilmesi gerekir. Oysa, vergi ceza hukukunda 

yer alan suçlar ve bunlara ilişkin cezalar hakkındaki düzenlemeler açıklıktan, 
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anlaşılırlıktan ve belirlilikten çok uzaktır. Başta vergi ziyaı suçu ve cezasının belirsizliği 

olmak üzere, kaçakçılık suçunda sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

“bilerek” kullanılması ilkesinden uzaklaşılması yükümlüleri veya yükümlü olacakları 

tedirgin etmekte, iz bırakmamaya gayret ederek vergi dışında kalmalarına yol 

açmaktadır. Başka bir deyişle, belirsizlik beraberinde tedirginlikleri getirmekte; 

tedirginlik sistem dışında kalma yönünde bir tercihe yol açmaktadır. Bu da vergi kaybı 

ve kaçağı demektir.
183

 

Genelde ceza hükümlerinin temel amacı, kanunda suç olarak tarif edilen 

eylemleri yapanların cezalandırılması değil, bu suçların işlenmesinin önlenmesi ve 

caydırılmasıdır. Bu bağlamda vergi cezalarının etkinliği mükelleflerin vergisel 

yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmelerinde büyük öneme 

sahiptir.
184

 

Mükelleflerin, vergi yasalarının esas olarak da kamu vicdanının vergi 

kaçırmayı basit, sıradan, yüz kızartıcı olmayan ve dolayısıyla da hoş görülebilir bir suç 

olarak görmesi ekonomik faaliyette bulunanların gelirlerini kayıt dışına çıkarmalarında 

önemli rol oynar.
185

 

Vergi cezalarının hürriyeti bağlayıcı cezalarla takviyesi, kayıt dışı ekonominin 

ülkemizdeki hacmi dikkate alındığında, bunun uygulanabilirliği kuşkulu olmakla 

birlikte; ekonomik suçların cezalarının da ekonomik olması kuralı dışına çıkılıyor 

demektir. Hürriyeti bağlayıcı ve işyeri kapatma cezaları üretimi ve ticari faaliyeti de 

durdurduğundan, suçlu toplumu, yani üçüncü kişileri de cezalandırmaktadır. Ayrıca 

işyeri kapatma gibi ticari faaliyeti engelleyen vergi cezaları; ekonomiye, yani üçüncü 

kişilere zarar verdiğinden cezaların şahsiliği ilkesi ile de çelişmektedir. Gecikme zam ve 

faiz oranlarının yüksekliği de, bunlara, gecikmenin telafisinden çok, ayrı bir ceza 

niteliği kazandırmaktadır.
186
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Yasalarla konulan vergilerin toplanmasında en etkili araç olan cezaların, 

rasyonel ve etkin bir şekilde uygulanmaması yüzünden, çok sert ve adaletsiz olduğu 

ileri sürülmektedir. Bunun için cezaların çok iyi tanımlanması ve işletilmesi 

gerekmektedir. Belirsiz, yoruma açık fillerin ve bunların cezalarının uygulanmasında 

her zaman güçlükler vardır. Vergi cezaları, yargı organlarının dahi yoruma girmesini 

gerektirmeyecek belirlilikte olmalıdır. Türk mali ceza hukukunda, vergisel 

düzenlemelere uymayanlar için birçok müeyyide olmasına rağmen, bunlar etkin şekilde 

uygulanmamaktadır.
187

 

Denetimler sonucu ortaya çıkan matrah farkları ve bunlara uygulanan gecikme 

faizlerinin uzlaşma, cezalarda indirim gibi hükümlerle vergi alacağının tahsilinde 

kolaylık sağlanması amacı ile indirilmesine olanak tanınması, hürriyeti bağlayıcı 

cezaların uygulanmasında cezaların ertelenmesi ve para cezalarına çevrilmesi de vergi 

kayıplarını arttıran nedenlerden biridir.
188

 

Vergi ceza oranının; büyüklüğü, uygulanabilme olanakları, uygulanma süresine 

bağlı olarak vergi kaçakçılığının sebebi ve engelleyicisi rolünü oynayabileceği 

sonucuna ulaşılabilir. Dolayısıyla nominal olarak yüksek olan vergi cezaları, çabucak 

uygulanmazsa veya çeşitli indirim veya uzlaşmalarla küçültülürse, açıktır ki; etkinliğini 

kaybedecektir. Bu nedenle, vergi kaçakçılığının alt edilmesinde uygulama masrafları 

çok düşük olan vergi cezalarının vergi politikası aracı olarak kullanılması büyük öneme 

sahiptir.
189

 

Vergi sisteminin başarısı yasaların ekonomik gerekçeleri dikkate alan adil, 

hukuksal, uygulanabilir olmalarının yanı sıra bu yasalara uyulmamasının yaptırımının 

şiddetli olmasına bağlıdır. Günümüzde gelişmiş ülkelerin vergi sistemleri 

incelendiğinde vergisel suçların yaptırımlarının oldukça ağır olduğu görülmektedir. 

Ancak, bu durum Türk vergi sistemi açısından değerlendirildiğinde cezaların caydırıcı 

özellikte olmadığı görülmektedir. Özellikle vergi sistemimizde yer alan cezalarda 

indirim müesseseleri vergi cezalarının etkinliğini azaltıcı sonuçlara yol açmaktadır. Bu 
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yüzden cezaların yeniden düzenlenerek arttırılması ve mükelleflerin böylelikle 

işlemlerini kayıt içine almaları sağlanmalıdır.
190

 

2.1.6. Vergi Hukukuna Yönelik Olarak Af Kanunları Çıkarılmasından 

Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları 

Çok sık af kanunu çıkarılması, vergi ödeme bilinci ve alışkanlığının yok 

olmasına yol açmaktadır. Zamanında vergisini ödeyenlerin sisteme karşı olan güvenini 

bozma anlamına gelen afların en büyük olumsuzluğu, ulaşılması, hatta yaklaşılması zor 

olan vergi adaletini ortadan kaldırmasıdır. Vergi ödemeyenler lehine rekabet üstünlüğü 

sağlayarak, kayıtlı ekonomiyi zor durumunda bırakıp kayıtsız ekonomiyi 

özendirmektedir.
191

 

Vergi afları vergiye karşı davranışlarda uzun vadede iki farklı etkide 

bulunabilmektedir. Birincisi, bir kereye mahsus olması vergi kaçakçılığına karşı 

cezalara ağır yaptırımlar getirilmesi şartı ile gelecekte vergiye uyumu arttırabildiği gibi 

kayıt dışındaki kimi yükümlüleri de kayıt altına alabilir. İkincisi ise, dürüst 

yükümlülerin doğru beyanda bulunmakla hata ettiklerini ve bundan kendilerinin zararlı 

çıktıklarını düşünmelerine neden olabilmektedir. Ayrıca, bu afların yasalarla 

sınırlanmaması durumunda yükümlülerin gelecekte yine böyle bir beklenti içerisine 

girmelerinden dolayı vergi tahsilatı bakımından olumsuz bir etki meydana 

getirecektir.
192

 

Vergi affı uygulamaları vergi mükellefleri arasında adaletsizliğe de neden 

olmaktadır. Çünkü vergi affı, vergi ödevini eksiksiz yerine getiren mükellefleri 

cezalandırırken getirmeyenleri ise aksine ödüllendirmektedir. Vergi affının başarılı 

olabilmesi için bir kereye özgü bir uygulama olması gerekmektedir. Af uygulamasına 

bir kuşakta yalnızca bir kez başvurulması bu konuda somut bir ölçüdür.
193

 Politik 

çıkarlar uğruna çıkarılan vergi affı, mükellefin vergi kanunlarına olan güvenini 
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sarsmakta ve özellikle vergisini zamanında ödeyen mükellefleri bir anlamda 

cezalandırmış olmaktadır.  

Afların tekrarı halinde beklenen yarar sağlanamaz. Ayrıca aftan yararlanmak 

istemeyen mükelleflerin kaçırdığı vergi tutarı da hesaplara intikal etmez.
194

 

Mükelleflerce zamanında ödenmeyen veya eksik ödenen vergi anaparasının 

yanı sıra faiz, gecikme zammı gibi feri nitelikteki faizlerin geriye dönük olarak af 

kapsamına alınması suretiyle yasal olarak vergi ödeme zorunluluğu ortadan kaldırılmış 

olmaktadır. Mali af düzenlemelerinin sosyal, ekonomik, mali yönden olumlu ve 

olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu yüzden af düzenlemeleri, bu çerçevede 

değerlendirilerek düzenlenmelidir.
195

 

Sonuç olarak Türkiye’de vergi aflarının sık sık tekrarlanır olması mükellef kişi 

ve kurumlarda ileride çıkacak bir af kanunu ile vergi cezalarından vergi aslının bir 

bölümünden kurtulma umudu yaratmakta ve umut enflasyonist koşullar içinde 

mükellefleri vergi ödemekten kaçınmaya itmektedir.
196

 

2.2. Mali ve Ekonomik Nedenler 

2.2.1 Kayıt DıĢı Ekonomiden Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları 

Kayıtdışı ekonomi, en genel anlamda kamu otoritelerinin denetimi dışında 

kalan her türlü yasal veya yasadışı ekonomik faaliyetleri adlandırmak için 

kullanılmaktadır. Kayıtdışılık açısından en önemli konulardan birisi, kayıtlı sisteme 

dahil olmanın yarattığı maliyete ilişkindir. Kayıtlı sisteme dahil olmanın maliyeti 

yükseldikçe, kayıtdışılık bir anlamda teşvik edilmiş olmaktadır.
197

 

Ağır vergi yükü tarafından tetiklenen kayıtdışılık, yarattığı gelir kaybından öte, 

haksız rekabetten, işletmelerin ölçek tercihlerinde yarattığı bozulmadan kaynaklanan 
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verimlilik kayıplarına kadar geniş bir alanda önemli olumsuzluklara sebep 

olmaktadır.
198

 

Ağır vergisel yükler kayıtdışılığı teşvik ederek daha fazla işvereni ve çalışanı 

kayıt dışına çektikçe, oluşan gelir kaybı, başta sosyal güvenlik sistemi olmak üzere 

kamu finansmanını daha da güçleştirmektedir. Bu güçlük karşısında otoritelerin ilk 

reaksiyonu ise, gelir kaybını telafi amacıyla, vergisel yükleri daha da arttırmak yönünde 

olmakta, kayıt altında olan kişiler üzerinde bu yük artışı ise kayıtdışılığı daha da teşvik 

etmektedir. Böylece, birbirini izleyen benzer hamleler bir çeşit kısır döngüye yol 

açarak, sorunu çözmek yerine şiddetini daha da arttırmaktadır.
199

 

Ekonomistler tarafından kamu ve özel sektör ayrımına tabi tutularak incelenen 

ekonomiler, artık kayıtlı ve kayıtsız ekonomiler adı altında ifade edilmekte ve 

incelemeye konu olmaktadır.  

Kayıtdışı ekonomi alanında yapılan çalışmalar son yıllarda yoğunluk 

kazanmasına karşın, bu konudaki ilk araştırmayı, ABD’nin II.Dünya Savaşı yıllarındaki 

beyan edilmeyen gelirlerini (unreported income) parasal yöntemler ile tahmin etmeye 

çalışmış olan Cagan 1958 yılında yapmıştır. Bununla birlikte, Gutmann’ın 1977 yılında 

aynı metodu ABD ekonomisine uygulayarak, ABD’nin kayıtdışı milli gelirini 1976 yılı 

için 176 milyar dolar, 1977 yılı için ise 195 milyar dolar olarak tespit etmesi ve 

medyanın konuyu sansasyonel bir şekilde kamuoyuna yansıtması konuya olan ilgiyi 

arttırmıştır.
200

  

Sonrasında ise kayıt dışı ekonomi, sanayileşmiş ya da sanayileşmekte olan, 

demokratikleşmiş ya da demokratikleşmekte olan, kapitalist ya da sosyalist bir çok 

ülkenin gündeminde önemli bir yer işgal etmeye başlamıştır.
201
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2.2.1.1 Kayıt DıĢı Ekonominin Tanımı 

Kayıt dışı ekonominin çok boyutlu, değişik faaliyetleri kapsayan oldukça 

karmaşık bir olgu olması nedeniyle kayıt dışı ekonomi ile ilgili olarak ortaya çıkan ilk 

zorluk, bu kavramın tanımlanmasında ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki tanımı 

kadar, adlandırılmasında da değişik görüşler ortaya çıkmıştır.
202

 

Kayıtdışı ekonomi kavramından söz edilen birçok kaynakta bazı kavramların 

aynı anlamda kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bunlar; 

-Yer altı ekonomisi, 

-İllegal ekonomi, 

-Kara ekonomi, 

-Resmi olmayan ekonomi, 

-Gizli ekonomi, 

-Düzensiz ekonomi, 

-Marjinal ekonomi, 

-Kayıp ekonomi, 

-Karaborsa ekonomisi, 

-Gözlenmeyen ekonomi, 

-Nakit ekonomisi, 

-Paralel ekonomi, 

-Enformel ekonomi, 

-Vergi dışı ekonomi, 
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Olarak sıralanabilir. Ancak bu kavramların her birisi tek başına ele alındığında, 

kayıtdışı ekonomi kavramını tam olarak açıklamakta yetersiz kalmakta ya da 

çağrıştırdıkları anladığımız manada kayıtdışı kavramına denk düşmemektedir. Örneğin 

yeraltı ekonomisi, illegal ekonomi veya kara ekonomi kavramları daha çok uyuşturucu, 

kıymetli maden ve silah kaçakçılığı gibi yasadışı faaliyetleri, vergi dışı ekonomi 

kavramı da sadece vergilendirilmemiş faaliyetleri çağrıştırmaktadır. Kapsamı içinde 

olmakla birlikte bu kavramlar kayıtdışı ekonominin tamamını açıklamakta yetersiz 

kalmaktadır.
203

 

Kayıt dışı ekonomi kavramı ile kara para kavramının çoğu zaman aynı anlama 

geldiği düşünülmektedir. Ancak, kayıt dışı ekonomi daha geniş bir kavram olup, kara 

para kayıt dışı ekonominin bir bölümünü oluşturmaktadır. Herhangi bir gelirin veya 

aktifin kara para olarak tanımlanabilmesi için, yasa dışı yollardan veya faaliyetlerden 

elde edilmesi ve elde eden kişinin de esas itibariyle bu faaliyetlerle iştigal eden kişi 

olması gerekmektedir. Aklama ise, bu paranın bir şekilde meşru hale büründürülmesi 

faaliyetidir.
204

 

Kayıtdışı ekonomi kavramı, içerik olarak geniş bir alanı kapsadığı için konuyu 

ele alanların öncelikleri ile ilgili olarak da anlam değişikliğine uğramaktadır. Konuyu 

ele alan kişi, kamu borçlanma gereğinin yüksekliği, vergi gelirlerinin azlığı ve vergi 

tabanının genişletilmesi gibi konuları öncelikli görüyorsa, yaklaşımı ağırlıklı olarak 

vergi kayıp ve kaçakları yönünden olmaktadır. İstatistikçi ve akademisyenlerin daha çok 

üzerinde durduğu konu, kayıtdışı ekonominin boyutları ve diğer sayısal büyüklüklere 

yansıması olmaktadır. Görevleri güvenliği sağlamak ve yasadışı eylemleri önlemek olan 

kişiler ise kayıtdışı ekonomiden, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti gibi suç sayılan 

faaliyetler sonucunda elde edilen geliri anlamaktadırlar. Para ve finans piyasalarında 

çalışanlar, genellikle uluslararası piyasalar arasında dolaşan ve kontrolünde güçlük 

çekilen parasal büyüklüğü kayıtdışı ekonominin en önemli boyutu olarak 

görmektedirler. Hukukçu ve toplumbilimcilerin konuya yaklaşımı ise, diğer 

yaklaşımlardan çok farklı olmakta, konunun parasal büyüklüğünden çok kayıtdışı 

                                                 
203

 Şinasi Aydemir, Türkiye’de KayıtdıĢı Ekonomi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, İstanbul 

1995, s.8. 
204

 Fatih Balcı, Kriz Dönemlerinde Uygulanması Gereken Vergi Politikaları, Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi 

Yükü İlişkisi, Gelirler Kontrolörleri BaĢkanlığı Yeterlik Etüd Raporu, İstanbul, Ekim 2003, s.48. 



 58 

ekonominin, kişiler arası ilişkiler ve kişilerin devletle ilişkileri konusunda ortaya çıkan 

özel duruma işaret etmekte, konunun hukuk devleti, demokrasi ve toplum bilimci 

yönünden ele alınması gerektiğini ileri sürmektedirler. Kayıtlı çalışan ekonomik 

birimler, kayıtdışı ekonominin rekabet ortamına verdiği zararı ön plana çıkarmakta ve 

konuyu liberal ekonomik sistemin işleyişi ile bağdaştırmaktadırlar.
205

 

Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri tanımlamak üzere kullanılan farklı kavramlar 

olsa da söz konusu faaliyetler için “kayıtdışı ekonomi” kavramı genel kabul 

görmektedir.  

Kayıtdışı ekonomi kavramının tanımlanması ve kavranması esas itibariyle biri 

teorik; öbürü pratik nitelikte olan iki sebepten dolayı önem arz etmektedir.  

- Teorik Sebep: Teorik sebep kısaca, gerçeğe mümkün olduğu kadar yaklaşma 

kaygısı olarak ifade edilebilir. Çünkü bir ekonomide kayıt dışı ekonomi ne kadar 

büyükse, o ekonominin ekonomik yığınları ile ilgili istatistiksel hesaplama ve tahminler 

de o kadar hatalı; dolayısıyla bunlar esas alınarak yapılan bilimsel araştırmalar, onların 

ürünü olan teori ve politikalar da o ölçüde yanlış ve isabetsiz olacaktır.  

- Pratik Sebep: Pratik sebep, kayıt dışı ekonominin devleti bir takım ekonomik 

politika araçlarından yoksun bırakmasıdır. Başka bir deyişle devletin, kayıt dışı 

ekonomiyi resmileştirdiği ölçüde, yeni politika araçlarına kavuşması olanağıdır. 

Örneğin devlet, bu sayede vergi gelirlerini arttırabilir; sosyal güvenlik, işçi hakları, 

çalışma koşulları ile ilgili politikaların uygulama alanını genişletebilir; sosyal adaleti 

sağlayabilir ve tasarrufları daha verimli alanlara yöneltebilir. 

Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkışı farklı ülkelerde farklı nedenlere 

dayanmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde kayıt dışı ekonomi ve nedenleri genellikle 

vergisel faktörler ve işgücü piyasasına yönelik düzenlemeler gibi faktörler tarafından 

belirlenirken; gelişmekte olan ülkelerde bu faktörlerin yanı sıra ekonomiyi etkileyen 

nüfus artışı ve kentsel göç gibi demografik etmenler de dikkate alınmalıdır. 
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Türkiye’de ise 1980’li yılların sonundan itibaren boyutları hesaplanıp 

tartışılmaya başlanan bu kayıt dışı sektör için, “kayıtdıĢı ekonomi” deyiminin 

kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu deyimin yoğunlukla kullanılır olmasında, kimseyi hedef 

almamasının ve muğlak bir içeriği olmasının payı bulunmaktadır. Kayıtdışı ekonomi ile 

ilgili çalışmalar yapanlarca çeşitli farklı tanımlamalar yapılmıştır. 

Konuya sadece vergi idaresi açısından bakıldığında kayıt dışı ekonomi, vergi 

kaçırma ve vergi kaçınma güdüsüyle vergi idaresinin bilgi alanı dışında bırakılmış tüm 

faaliyetler olarak tanımlanmaktadır.
206

 Bu açıdan yapılan bir diğer tanımlamada da, 

kayıt dışı ekonomi, vergi kaçırmak güdüsü ile, vergi idaresinin bilgi alanı dışına 

çıkarılan tüm faaliyetler olarak ifade edilmiştir. 

Kayıtdışı ekonomi, gayri safi milli hasıla hesaplarını elde etmede kullanılan 

bilinen istatistik yöntemlerine göre tahmin edilemeyen ve gelir yaratıcı ekonomik 

faaliyetlerin tümü olarak ifade edilebilir.
207

 

Bir başka tanımlamaya göre ekonomiyi düzenleyen yasalara ve yönetmeliklere 

aykırı olarak gerçekleştirilen, belgeye bağlanmamış, kanuni defterlere işlenmemiş 

ekonomik işlemlerdir.
208

 

Bir diğer tanımlama da kamu düzenini korumak için getirilen yasalara ve 

yönetmeliklere aykırı olarak gerçekleştirilen ve belgeye bağlanması adetten olmayan 

hem kayıtdışı hem yasadışı ekonomik faaliyetler.
209

 

Kayıtdışı ekonomiye ilişkin en genel tanım “ya hiç belgeye bağlanmayarak ya 

da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen ekonomik olayın (alış/satış), 

devletten ve işletme ile ilgili öteki kişilerden (ortaklar, alacaklılar, kazanca katılan 

işçiler vb.) tamamen ya da kısmen gizlenerek, kayıtlı (resmi) ekonominin dışına 

taşınmasıdır” biçiminde yapılmaktadır.210
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Kayıtdışı ekonomi, genel anlamıyla, resmi kayıtlara girmeyen ve 

belgelendirilemeyen, yani milli muhasebe kayıtlarında görülmeyen, gayri safi milli hasıla 

büyüklüklerine yansımayan tüm faaliyetler olarak nitelendirilebilir. Öte yandan, kayıtdışı 

ekonomi ile ilgili yukarıda verilen tanımlar ele alındığında, genel olarak hepsinin ortak 

özelliği, elde edilen gelirin tamamen ve kısmen kayda geçirilmemesi ve bunun sonucunda 

ödenmesi gereken verginin tamamen ve kısmen ödenmemesidir.
211

 

Kayıtdışı ekonomi olarak tanımlanan, yasal ve yasal olmayan aktiviteleri 

kapsayan bu oluşumun yukarıda yapılan tanımlardan da  anlaşılacağı üzere, başlıca ana 

unsurları bulunmaktadır. Genelde kayıtdışı ekonomik faaliyetleri iki ana başlık altında 

toplamaktadır.
212

 

A- Kayıtdışı Ekonomi; ekonomiyi düzenleyen yasalara ve yönetmeliklere 

aykırı olarak gerçekleştirilen ve belgeye bağlanmamış, kanuni defterlere işlenmemiş 

ekonomik faaliyetlerdir. Örnek olarak faturasız satışlar, sigortasız işçi çalıştırmak, 

gecekondu yapımı ve işportacılık bu alana girmektedir. 

B- Yeraltı Ekonomisi; kamu düzenini korumak için getirilen yasalara aykırı 

olarak gerçekleştirilen ve faturaya bağlanması gelenek olmayan, hem kayıtdışı hem de 

yasadışı ekonomik faaliyetler bu gruba girer. Örnek verecek olursak kaçakçılık, 

uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, yolsuzluk, yasadışı kumar, beyaz kadın ticareti bu 

gruba girer. 

2.2.1.2 Kayıt DıĢı Ekonominin Unsurları 

Kayıt dışı ekonomi kavramına netlik kazandırmak ve yapılacak açıklamalara 

ışık tutabilmek amacıyla, kayıt dışı ekonominin içinde yer alan ve birbirinden farklılık 

gösteren unsurlarının ortaya konulması gerekmektedir. Kayıt dışı ekonominin 

unsurlarını genel olarak dört gruba ayırarak incelemek mümkündür. Bunlar; 

- Yasa dışı faaliyetler, 
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- Yarı kayıtlı ekonomik faaliyetler, 

- Kayıtlara hiç girmeyen faaliyetler, 

- Kayıt dışı istihdam.
213

 

2.2.1.2.1. YasadıĢı Faaliyetler 

Yeraltı ekonomisi; piyasa kanalı ile arz ve talebin oluştuğu ancak, sağlık 

güvenlik, ahlak vb. nedenlerle üretim ve pazarlaması yasaklanmış veya sıkı denetim altına 

alınmış malların gizlice üretim ve pazarlanması sonucu oluşan ekonomidir. Gerek 

uluslararası, gerekse ulusal boyutlarda olsun, yeraltı ekonomisi faaliyetlerinin temel 

özellikleri örgütlü olması ve şiddet içermesidir. Bu nedenle yeraltı ekonomisi faaliyetleri 

dendiğinde ilk akla gelen mafya adı verilen yasadışı örgütlenmelerdir. 

Yeraltı ekonomisinin unsurlarını, yasaların yasaklamış olduğu faaliyetlerle 

uğraşanlar olarak tanımlamak mümkündür. Burada önemli olan, faaliyetin yasaların 

öngördüğü bir şekilde yapılmaması değil, faaliyetin kendisinin yasaklanmış olmasıdır.
214

 

Yeraltı ekonomisi olarak da adlandırılan kayıt dışı ve yasadışı ekonomik 

faaliyetleri ekonomik olanlar ve ekonomik olmayanlar şeklinde ikiye ayırabiliriz. 

Ekonomik olmayan yeraltı faaliyetleri (hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, kalpazanlık vb.) 

kayıt dışı ekonominin konusuna girmezler. Çünkü bu tür faaliyetlerden elde edilen 

gelirler gerçek anlamda gelir değildir. Bu nedenle bu gelirlerinde vergilendirilmesi 

olağan değildir. Ekonomik olan yeraltı faaliyetleri ise, çek-senet ve ihale mafyalığı, 

silah, uyuşturucu, kıymetli maden ve tarihi eser kaçakçılığı, gecekondu mafyalığı 

(satma, kiralama), sahte pasaport, vize ticareti, gayri yasal iş takibi gibi özünde 

ekonomik olan ancak yasalarla yapılması yasaklanmış bulunan faaliyetlerdir. Yapılması 

yasaklanmış olan bu faaliyetlerin kayıt altına alınması beklenmez. Aynı şekilde bu 

faaliyetlerden elde edilen gelirin vergilendirilmesi de doğru değildir. Esas itibariyle 

amaç bu tür faaliyetlerin önlenmesi, ortadan kaldırılması olmalıdır. Suç ekonomisi 

olarak da adlandırılan yeraltı ekonomisinin bir diğer özelliği de, bu ekonomi ile 
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mücadelede önceliğin güvenlik güçlerinde olmasıdır. Ortaya çıkan kazancın 

belirlenmesi ve vergilenmesi ise daha sonraki bir aşama olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bir kısım faaliyetler kayıtsız olmakla kayıt dışı ekonominin kapsamı içinde yer 

almaktadır. Ancak, bu faaliyetlerden bir gelir elde edilmiş ise, bu gelir verginin 

konusuna girebilmektedir. Vergi Usul Kanunu, vergiyi doğuran olay ceza kanunları ile 

yasaklanmış olsa bile eğer bir gelir elde edilmiş ise bunun vergi kapsamına alınmasını 

mümkün kılmıştır. Bu tür faaliyetlere örnek olarak, sahte ya da içeriği gerçeği 

yansıtmayan fatura ticareti, tefecilik ve taklit mal ticareti gösterilebilir. Bu faaliyetler 

aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’na göre suç olarak sayılmış ve cezai müeyyideleri ön 

görülmüştür.
215

  

2.2.1.2.2. Yarı Kayıtlı Ekonomi 

Yarı kayıtlı ekonomi, kayıtlı ekonominin içinde yer almakla birlikte, kayıtlı 

ekonomi içerisinde yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirin bir kısmının kayda 

geçirilmemesi sonucu oluşan ekonomidir.  

Kayıtdışı ekonomi kavramı içerisinde olduğu düşünülen bu en geniş kitle; 

faaliyetleri yasal olan, aslında kendileri kayıtlı olup da gelirlerinin büyük bir kısmı 

kayıtların dışında kalan mükelleflerden oluşmaktadır. Bu tür mükellefler vergi 

idaresinin bilgisi dahilinde olan, hesap numarası bulunan, defter tutan, beyanname veren 

ve hatta bir miktar da vergi ödeyen mükelleflerdir.
216

 

Bu kesim, yasalarla getirilen istisna, muafiyet, indirim gibi teşvik ve ayrıcalık 

getiren düzenlemelerle kazancın vergi dışı kalan mükelleflerle, hiçbir mükellefiyet 

kaydı olmayan, vergi idaresinin bilgisi ve kavraması dışında kalan, “yasal olarak 

gelirleri kayıt dışında olanlar” ile faaliyetleri ile ilgili bir kısım bilgileri daha az vergi 

ödemek ya da hiç vergi ödememek gibi nedenlerle kayıt dışında tutan “gelirlerini 

yasalara aykırı olarak kayda sokmayanlar” şeklinde ikiye ayrılabilir. Yarı kayıtlı 

ekonomik faaliyetlerin, kayıt dışı ekonomi kavramı içersindeki en geniş kitleyi 
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oluşturduğu düşünülmektedir. Bu tür mükellefleri de, yasal olarak gelirleri kayıt dışında 

kalan ve yasalara aykırı olarak gelirlerini kayıt dışına çıkaran mükellefler olarak ikiye 

ayırmak mümkündür.
217

  

2.2.1.2.3. Kayıtlara Hiç Girmeyen Ekonomi 

Bu gruba girenler, ekonomik hayatın içinde aktif olarak yer almalarına rağmen, 

hiçbir mükellefiyet kaydı olmayan, vergi idaresinin bilgisi ve kavraması dışında kalan 

kayıtdışı çalışan kişilerdir.
218

 

Bu faaliyetler ülkemizde fason imalatçılık, işportacılık, hamallık, yollara araç 

park ettirme, belediye hallerine girmeyen sebze ve meyve satıcılığı, bir kısım şehir içi 

nakliyecilik, bir kısım canlı hayvan ticareti, inşaat işçiliği, bir kısım jeton ve bilet 

satıcılığı, evlerde yapılan imalat, satış ve hizmet faaliyetleri, tefecilik ve benzerleri olup, 

bu faaliyetler vergi dairesinin, belediyelerin ve SGK’nın bilgisi olmadan yürütülür. 

Yukarıda sayılan faaliyetlerin tespit edilmesinin güçlüğü ve küçük çapta 

olması, marjinal sektör olarak nitelendirilmesine neden olmakta ve bu kişilerin yapmış 

oldukları faaliyetlerin toplamı gerçekte kayıt dışı ekonominin önemli bir boyutunu 

oluşturmaktadır. 

Kayıtlı olmayan ve vergi dışı kalmış bir diğer hukuki durum ise, imar 

mevzuatına aykırı yapılardır.
219

 

2.2.1.2.4. KayıtdıĢı Ġstihdam 

Kayıt dışı istihdam, çalışanların çoğu zaman gerekli vasıflara sahip olmadan, 

asgari yaş haddi, asgari ücret, fazla mesai ve işyeri standartları gibi, konulardaki 

düzenlemelere uyulmadan, gerekli sosyal güvenlik, vergi ve diğer fonların eksik 

ödendiği veya hiç ödenmediği istihdam biçimidir. Gerekli yasal mevzuata uyulmadığı 

için çalışan nüfus sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınamamakta, yeterli prim 

                                                 
217

 Erim, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004074676.htm 

(27.05.2010) 
218

 Aydemir, Türkiye’de KayıtdıĢı Ekonomi, s.18. 
219

 Erim, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004074676.htm 

(27.05.2010) 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004074676.htm
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2004074676.htm


 64 

toplanamamakta, sosyal güvenlik kuruluşları da, başta finansman zorlukları olmak 

üzere, çeşitli zorluklarla karşılaşmakta ve kendilerinden beklenen hizmetleri etkin 

olarak yerine getirememektedirler.
220

 

Kayıt dışı ekonomi ile bağlantılı olan kayıt dışı istihdam, günümüzde tüm 

ülkelerin en önemli ekonomik ve sosyal sorunlarından birisidir. Son dönemde, küresel 

rekabetin artması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle beraber kayıt dışılığı da 

içinde barındıran üretimde esnekliğin artması ve buna bağlı olarak resmi olmayan 

işgücü piyasasının toplam işgücü içinde önemli oranlara ulaşması, kayıt dışı istihdam 

sorununun büyümesini tetiklemektedir.
221

  

Hanehalkı işgücü anketi sonuçlarına göre, 2007 Aralık itibariyle toplam 

istihdam 20.443.000 kayıt dışı istihdam ise 8.868.000’dir. 2006 Aralık itibariyle %47,1 

olan kayıt dışı istihdam oranı 2007 yılı sonunda %43,4’e düşmüştür. Toplam istihdamın 

çok önemli bir bölümünü kayıt dışı istihdam oluşturmaktadır.
222

 

2.2.1.1 Türkiye’de Kayıt DıĢı Ekonominin Boyutu  ve Vergi Kayıp ve 

Kaçağı 

Ülkemizde kayıt dışı ekonomiye yönelik çalışmalar, bu sorunun mali 

boyutunun gelişmiş ekonomilere kıyasla hayli yüksek olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü belirleyebilmek için çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Basit parasal oran, vergi yaklaşımı, ekonometrik yaklaşım, nakit oran, işlem 

hacmi, input-output yöntemi, istihdam yaklaşımı, karma yöntem gibi çeşitli yöntemler 

kullanılarak aynı ya da farklı yıllar için yapılan çalışmalarda kayıt dışı ekonominin 

GSMH’ya oranının %2 ile %70 arasında değiştiği görülmektedir.
223

 

Ülkeler itibariyle kayıt dışı ekonominin büyüklüğüne bakmak, ulaşmak 

istediğimiz noktayı belirlemek için önemli olacaktır.  
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2000 yılındaki kayıtlı ekonominin ortalama büyüklüğünün yüzdesi olarak kayıt 

dışı ekonominin ortalama büyüklüğü, gelişmekte olan ülkelerde %41, geçiş 

ekonomilerinde %38 ve OECD ülkelerinde %18 olarak belirlenmiştir. Türkiye %32,1 

ile OECD ortalamasının oldukça üzerindedir. Vergilendirme ve sosyal güvenlik 

katkıları kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü belirleyen temel etmenler arasındadır.
224

 

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü konusunda kayıtdışılığın tanımı 

gereği üzerinde uzlaşılan ortak bir rakam bulunmamaktadır. Bu büyüklüğü tahminine 

yönelik çalışmalar birbirlerinden farklı sonuçlar vermektedirler. Kayıt dışı ekonomiyi 

ölçmeye yönelik çalışmalarda kayıtlı ve kayıt dışı ekonominin birbiriyle iç içe geçmesi 

nedeniyle kesin sonuçlar verecek yöntemler kullanılamamakta ve tahmin metotlarından 

faydalanılmaktadır. 

Tablo 1: KayıtdıĢı Ekonomiyi Ölçmeye Yönelik ÇalıĢmalar 

Araştırmacı  Yıl  Yöntem  Kayıt Dışı 

Ekonomi  
( GSMH’ya Oran)  

Ilgın  2001  Basit Parasal Oran  % 66,2  

1993  Basit Parasal Oran  % 55,3  

1992  Ekonometrik Oran  % 47,2  

Altuğ  1992  Kayıt DıĢı Ġstihdam YaklaĢımı  % 35  

Derdiyok  1989  Vergi YaklaĢımı % 46,9 

Temel, ġimĢek, 

Yazıcı  

1992  Ekonometrik YaklaĢım  % 8,1  

1992  ĠĢlem Hacmi  % 1,9  

1991  Vergi YaklaĢımı (Farklı 

varsayımlarla)  

% 29,9–16,4  

ÇetintaĢ, Vergil  1992  Ekonometrik Parasal Tahmin  % 23  

2000  Ekonometrik Parasal Tahmin  % 24,7  

Schneider  2001  Karma Yöntem  % 33,2  

Kasnakoğlu  1997  Nakit Oranı  % 30–61  

Ekonometrik  % 9–13  

ĠĢlem Hacmi  % 31  

Özsoylu  1990  Nakit Oranı  % 11,7  

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı KayıtdıĢı Ekonomi Ġle Mücadele Eylem Planı, Ankara 

2008, s. 7. 
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Ülkemizde kayıt dışı ekonomiye yönelik çalışmalar, bu sorunun mali 

boyutunun gelişmiş ekonomilere kıyasla hayli yüksek olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü belirleyebilmek için çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Basit parasal oran, vergi yaklaşımı, ekonometrik yaklaşım, nakit oran, işlem 

hacmi, input-output yöntemi, istihdam yaklaşımı, karma yöntem gibi çeşitli yöntemler 

kullanılarak aynı ya da farklı yıllar için yapılan çalışmalarda kayıt dışı ekonominin 

GSMH’ya oranının %2 ile %70 arasında değiştiği görülmektedir.
225

 

Tablo 2: Hesap Uzmanları Kurulu Tarafından Yapılan Kayıt DıĢı 

Ekonomi Tahmin Sonuçları Input-Output 

 1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

Vergi Uyumu (%)  62,74  66,54  73,88  68,52  70,26  70,39  69,93  

Kayıt Dışı Ekonomi (%)  37,26  33,46  26,12  31,48  29,74  29,61  30,07  

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı KayıtdıĢı Ekonomi Ġle Mücadele Eylem Planı, Ankara 

2008, s. 8. 

 

 

HUK tarafından yapılan ölçümlerde, Türkiye’de 1998–2004 yılları arasında 

kayıtdışı ekonominin GSMH’ya oranının %26–37 arasında değiştiği hesaplanmıştır. 

1998 yılı kayıt dışılık oranı %37 olarak en yüksek seviyede, 2000 yılında ise %26 

olarak en düşük seviyede hesaplanmıştır.
226

 

Kayıtdışı ekonominin en önemli etkilerinden birisi, devletin temel gelir 

kaynağı olan vergi gelirlerini azaltmasıdır. Bazı ekonomik faaliyetlerin kayıt dışında 

kalması, vergilerin eksik ödenmesine ya da hiç ödenmemesine neden olmakta ve 

sonuçta devletin vergi gelirleri azalmaktadır.
227

  

İşletmeler, yarattıkları katma değerleri gizledikleri ya da eksik gösterdikleri 

oranda, katma değer vergisinin yanı sıra, mükellefiyet durumlarına göre gelir ya da 

kurumlar vergisini de eksik beyan etmiş olacaklardır.
228

 

Buna göre, KDV matrahına konu olan, ancak beyan dışı bırakılan satış 

hasılatları,  

                                                 
225

 T.C. Maliye Bakanlığı KayıtdıĢı Ekonomi Ġle Mücadele Eylem Planı, s.7. 
226

 T.C. Maliye Bakanlığı KayıtdıĢı Ekonomi Ġle Mücadele Eylem Planı, s.8. 
227

 T.C. Maliye Bakanlığı KayıtdıĢı Ekonomi Ġle Mücadele Eylem Planı, s.38. 
228

 T.C. Maliye Bakanlığı KayıtdıĢı Ekonomi Ġle Mücadele Eylem Planı, s.38. 



 67 

Katma Değer Vergisi 

Gelir Vergisi  

Kurumlar Vergisi  

açısından birbirine yakın oranlarda vergi kaybına sebep olmaktadır.
229

 

Hesap Uzmanları Kurulu tarafından input-output yöntemine göre yapılan 

araştırmaya göre 1998–2004 yılları arasında yapılan hesaplamalara göre, 1998 yılında 

toplam vergi kaybı 3.423 trilyon TL, 2004 yılında ise 22.524 trilyon TL’dir.
230

 

Tablo 3: Hesap Uzmanları Kurulu Tarafından Ġnput-Output Yöntemine 

Göre Yapılan AraĢtırmaya Göre Vergi Kaybı 
 1998  1999  2000  2001  2002 2003  2004  

KDV Kaybı  2.004  2.655  3.704  7.367  10.293  13.125  14.843  

Gelir Vergisi Kaybı  1.168  1.460  1.441  3.223  3.500  4.340  4.782  

Kurumlar Vergisi Kaybı  251  458  547  1.022  1.422  2.202  2.899  

Toplam Vergi Kaybı  3.423  4.573  5.692  11.612  15.216  19.667  22.524  

           Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı KayıtdıĢı Ekonomi Ġle Mücadele Eylem Planı, Ankara 2008, 

s. 38. 

 

Kayıt dışı ekonomi, bir taraftan Devletin vergi gelirlerini aşındırırken diğer 

taraftan bazı kişiler vergi dışı kalmış gelir elde etmiş olduklarından vergisini tam 

ödeyenlerle ödemeyenler arasında adaletsiz bir durum ortaya çıkmaktadır. Vergi 

yükündeki adaletsizlik, gelir dağılımında da adaletsizliğe neden olmaktadır.
231

 

2.2.2. Vergi Oranlarından Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları 

Vergilendirmede mali gücün esas alınması, bu güce sahip olan herkesin 

öngörülen yükümlülüğe katlanmak zorunda bulunması ve vergilendirmede eşitlik ilkesi 
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gözetilmesi gereken en temel unsurdur. Burada aynı durumda olanlar aynı, farklı 

durumda olanlar farklı muameleye tabi tutulmalıdır.
232

 

Mükelleflerin vergiye tepki göstermesindeki en önemli nedenlerden biri, 

vergileme karşısında sergiledikleri tutumdur. Sergilenen tutumun ise vergi oranlarındaki 

artış ile yakından bağlantısı vardır. Bu kapsamda vergi oranları ağırlaştıkça vergiye 

karşı gösterilen davranış şekilleri de olumsuz yönde gelişmektedir.
233

 

Mükelleflerin vergileme karşısındaki tutumlarının derecesi ile vergi oranları 

arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre, vergi oranları arttıkça 

mükelleflerin vergileme karşısındaki tutumlarının derecesi olumsuz yönde 

değişmektedir. Çünkü vergi oranlarının artması ile mükelleflerin ödeyeceği vergi 

miktarı ve dolayısıyla üstlenilen vergi yükü artmaktadır. Vergi yükünün artması ise, 

öncelikle kullanılabilen gelir seviyesini azaltmakta ve mükellefler açısından daha az 

tüketim ve tasarruf yapma anlamına gelmektedir. Mükelleflerin tüketim ve tasarruf 

yönünden oluşan azalmayı telafi edebilmesi ise, daha fazla çalışmayı gerektirmekte ve 

psikolojik yönden hoşnutsuzluğa neden olmaktadır.
234

 

1980’li yıllarda ABD’de gerçekleştirilen vergi indirimleri ile çalışmayı, 

tasarruf ve yatırımları arttırmak amaçlanmıştır. Bu yıllarda vergi indirimlerini 

destekleyen arz yönlü iktisatçılar, düşen vergi oranlarının ekonomik canlanmaya neden 

olarak vergi gelirlerini arttıracağını öne sürmüşlerdir. Arz yönlü iktisatçıların öne 

sürdüğü vergi oranlarıyla vergi gelirleri arasındaki ilişki Arthur Laffer tarafından bir 

şekil yardımıyla ortaya konulmuştur. Laffer Eğrisi olarak da bilinen bu şekle göre belli 

bir düzeye kadar vergi oranlarının arttırılmasının vergi gelirlerini arttıracağı, ancak 

optimal vergilendirilebilir kapasitenin aşıldığı bir noktaya ulaşıldıktan sonra 

vergilemenin olumsuz etkilerinin ağır basacağı ve vergi gelirlerinin ekonomik faaliyet 

hacmindeki daralmaya bağlı olarak azalacağı öngörülmektedir.
235
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Vergi oranları artmaya başladığında, ekonomik faaliyetlerde rakamlarla ifade 

edildiği şekilde azalma olmaz sadece yüksek vergi oranları sebebiyle kayıtlı 

ekonomiden kayıt dışılığa kayış söz konusu olur.
236

 

Buna göre vergileme oranı ne kadar yüksek ise, vergi yükünden kaçma çabaları 

da o derece yüksek olacaktır. Genel vergileme seviyesi arttığında, mükellefler, geçmiş 

gelir seviyelerini idame ettirebilmek için vergi kaçırma eğilimine gireceklerdir. Bu 

durumda, yüksek marjinal vergi oranı üzerinden vergilendirilen mükellefler, vergi 

kaçakçılığından büyük kazanç sağlayacaklar ve böylece bu tür mükelleflerde vergiye 

karşı direnme daha düşük marjinal vergi oranına tabi mükelleflerde olacaktır.
237

 

 

Tablo 4: Yıllar Ġtibariyle Vergiler ve Vergi Oranları 

Vergi Türü 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gelir Vergisi (Ücret) 15-25 15-35 15-35 15-35 15-35 15-35 

Gelir Vergisi (Diğer %) 20-40 15-35 15-35 15-35 15-35 15-35 

Gelir Geçici Vergi (%) 20 15 15 15 15 15 

Kurumlar Vergisi (%) 30 20 20 20 20 20 

Kurum Geçici Vergi (%) 30 20 20 20 20 20 

KDV (Genel %) 18 18 18 18 18 18 
Kaynak:http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/2010_V_Oranlari.

html (09.08.2010) 

 

Türkiye’de gelir vergisinde artan oranlı tarife uygulanmaktadır. 2010 yılı 

itibariyle ilk dilime uygulanan gelir vergisi oranı %15 ile son dilime uygulanan gelir 

vergisi oranı %35 arasında %20 fark vardır. Marjinal vergi oranı, bir sonraki gelir 

dilimine geçişte uygulanan vergi oranı ile bir önceki dilimde uygulanan vergi oranı 

arasındaki farktır.  

Ülkemizde dolaysız vergiler grubu içinde önemli bir yeri bulunan gelir 

vergisindeki artan oranlı tarife uygulamasının düz oranlı tarifeye göre vergi adaleti 

açısından daha uygun olduğu ileri sürülmekle birlikte vergi yükünün ağır olması, bu 

yükün ücret gelirleri aleyhine gelişmesi, önemli adaletsizlikler doğurmaktadır.
238
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Hükümetler, yüksek vergi oranlarının etkisini hafifletmek için vergi muafiyet 

ve istisna uygulamasına giderler, bu durumda da vergi adaleti gittikçe bozulur. 

İstisnalardan yararlanamayanlar kendilerinin de daha az vergi verebileceklerini 

düşünerek vergi kaçakçılığı yoluna gidebilirler. Ayrıca, istisna ve muafiyet 

uygulamaları rekabet eşitsizliğine de sebep olmaktadır.
239

 

Vergi oranlarının yüksekliği Türk vergi sisteminin belli başlı sorunlarından 

birisi olarak tezahür etmektedir. Vergilendirmenin kısa vadeli fiskal amacına yönelik 

olarak vergi oranlarının yüksek tutulması kayıtdışılığın en önemli nedeni olarak 

gösterilmektedir. Gerçekten de yüksek oranlı vergiler, yıllardır kayıtdışı ekonominin 

hem en önemli nedeni hem de sonucu olmuştur. Buna bağlı olarak da yüksek oranlı 

vergilemeden kaçınılmak için kayıtdışı istihdam ve kayıtdışı gelire yönelinmekte ve bu 

da vergi kayıp ve kaçağına neden olmaktadır.
240

 

2.2.3. Vergi Yükünün Mükelleflere EĢit Dağıtılamamasından 

Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları 

Vergi adaleti; diğer adalet anlayışlarında da kabul edildiği gibi eşitlik temeline 

dayanır. Bundan kasıt toplum içerisinde değişik kesimler arasında var olan ekonomik 

eşitsizlikleri artırıcı yönde değil, tersine azaltıcı yönde etkisinin olmasıdır. Kamusal 

ihtiyaçların kişide en az toplam fedakarlığa uygun olarak dağıtılması ve yayılması vergi 

adaletinin sağlanmasında önemli bir unsurdur. Verginin adil olması için, vergi ödeme 

gücü eşit olanlara eşit, eşit olmayanlara da farklılaştırılarak uygulanmasını gerektirir.
241

 

Vergi adaleti sağlanmasında en önemli unsur, yükümlülerin vergi yüklerini eşit 

bir şekilde paylaştırılması veya bunun sağlandığı kanaatinin verilmesidir.
242

 

Vergi, vergi yükü ve ödeme gücü arasındaki ilişkiye bakıldığında; vergi 

arttığında vergi yükü artmakta, ödeme gücü arttıkça vergi yükü azalmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle vergi ile vergi yükü arasında doğru orantılı, ödeme gücü ile vergi yükü arasında 
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ise ters orantılı bir ilişki mevcuttur. Eğer mükellef fazla vergi ödediği fikrine kapılırsa 

daha az vergi ödemeye çalışacak ya da ödemeyecektir. Diğer önemli bir nokta da, vergi 

sisteminin adaletsiz olduğu inancının mükellefler arasında yaygın olmasıdır. Vergi 

yükünün adaletsiz olduğu yönündeki inanç, vergi kaçakçılığına yol açarak kayıt dışı 

ekonomik faaliyetlerin artmasına neden olmaktadır.
243

 

Vergilemede adaletin sağlanabilmesi, iki temel vergileme ilkesinin hayata 

geçirilebilmesine bağlıdır. Bunlar, genellik ve eşitlik ilkeleridir. Bilindiği gibi, genellik 

ilkesi ülkede bulunan herkesin vergi ödemesini, eşitlik ilkesi ise, eşit durumda olanlara 

eşit işlem yapılmasını ifade eder. Eşit işlem yapılmasının daha açık ifadesi aynı gelire 

sahip kişilerin aynı miktarda vergi yüklenmesidir. Günümüzde, eşitlik ilkesinin somut 

ifadesi, herkesin ödeme gücüne göre vergi ödemesi şeklindedir. 

Ülkemizde mükelleflerin kendi vergi yüklerini özellikle diğer vergi yükleri ile 

mukayese ederek yaptıkları değerlendirmeler neticesinde, vergi sisteminin adaletli 

olmadığından şikayet ettikleri gözlenmektedir.
244

 Bu da mükelleflerin vergisel 

ödevlerini zamanında ve tam olarak yerine getirmeyerek vergi kayıp ve kaçağına 

sebebiyet vermelerine neden olmaktadır. 

2.2.4. Dolaylı - Dolaysız Vergilerden Kaynaklanan Vergi Kayıp ve 

Kaçakları 

Dolaysız ve dolaylı vergilerdeki temel ayrım ölçütü, dolaysız vergilerin direkt 

olarak gelirden veya servet üzerinden, dolaylı vergilerin ise gelir ve servetle desteklenen 

harcamalar üzerinden alınmasıdır.
245

 

Dolaysız vergiler, vergi mükellefi ile ödeyicisinin aynı olduğu ayrıca da kişi ve 

kurumlardan elde edilen gelir düzeyine göre alınan vergilerdir. Bu vergilerde vergi 

mükellefinin, kendisine düşen vergi yükünü başkalarına yansıtma olanağı 
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bulunmamaktadır. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi ve motorlu taşıtlar 

vergisi dolaysız vergilere örnektir.
246

 

Dolaylı vergiler, mal ve hizmet kullanımından kaynaklanan vergilerdir. 

Vergiye tabi mal ya da hizmetlerden yararlanan herkes, gelir düzeyi ne olursa olsun 

aynı oranda vergi öder. Bu vergilerde vergi mükellefi ile ödeyicisi farklıdır. KDV ile 

özel tüketim vergisi, dolaylı vergiler arasında yer almaktadır.
247

 

Dolaysız vergilerin dolaylı vergilere göre daha adaletli olduğunu ileri süren 

görüşler bulunmaktadır. Çünkü dolaysız vergiler genellikle subjektif niteliktedir. Biraz 

önce de ifade edildiği gibi bu vergilerin kişilerin ödeme güçlerine göre ayarlanabilme ve 

uyumlaştırılabilme özelliği bulunmaktadır. 

Dolaysız vergilerde, çok geliri olan yükümlüden çok vergi almak ya da gelirin 

kaynağı farklı olan yükümlülerden farklı vergi almak olanaklı olduğu halde, dolaylı 

vergilerde aynı malı tüketen yükümlülerden gelir seviyesi ne olursa olsun, gelir seviyesi 

farklı bile olsa, aynı vergiyi almak gerekmektedir. Ödenen verginin aynı olması, ödeme 

gücü arttıkça vergi oranını düşürecektir. Bu durum vergi terminolojisinde tersine artan 

oranlılık kavramı ile ifade edilmektedir.
248

 

Gerek vergi ödeme gücüne ulaşmak gerekse mali amaçları gerçekleştirmek 

üzere, gelir ve servet yanında harcamalar da vergilendirilmektedir. Hem uygulamada 

kolaylık hem de mal ve hizmet fiyatlarının içine gizlenerek bir tür toplumsal anestezi 

etkisine sahip olması gibi nedenlerle dolaylı vergilerin ağırlığı zaman içerisinde giderek 

artmıştır.
249

 Son yıllarda dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının çok 

yükselmesi, düşük ve sabit gelirli kesimin vergi yükünün gün geçtikçe artmasına yol 

açmaktadır. Bu durum da Anayasanın mali güç ilkesine aykırı düşmektedir.
250

 

1980 yılında vergi gelirleri içinde dolaysız vergilerin payı %63, dolaylı 

vergilerin payı %37 iken, bu oranlar 1992 yılında %50, %50 olarak eşitlenmiştir. Ancak 
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1993 yılından itibaren dolaylı vergiler lehine bozulan bu dengede dolaylı vergilerin payı 

2000 yılında %59,1’e, 2002 yılında %66,4’e, 2004 yılında %69,2’ye yükselmiştir. 2005 

yılında %68; 2007 yılında % 68,6; 2007 yılında 66,1; 2008 yılında 64,9; 2009 yılında 

%64,6, 2010 yılı için öngörülen ise % 67 seviyesinde yer almaktadır.
251

 

Bu durum vergi sistemimizde dikey adaleti, dolayısıyla da gelir dağılımını 

bozmaktadır. Dolaysız vergilerdeki artışın yetersiz olması nedeniyle vergi yükü KDV, 

ÖTV gibi dolaylı vergilere kaymaktadır.
252

  

Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama %35 olan dolaylı vergilerin payının 

ülkemizde bu rakamın yaklaşık iki misline yakın seviyede seyretmesi vergi adaletinden 

her geçen yıl biraz daha uzaklaşıldığını göstermektedir. Bu durum vergide adaletsizlik 

yanında, yatırım ortamını olumsuz etkilemekte ve uluslar arası rekabette yeterli gücü 

bulunmayan yerli firmalar bundan zarar görmektedirler.  

Dolaylı vergilerin yüksek olmasının başka bir olumsuz tarafı da ülkeye kaçak 

mal girişini hızlandırmasıdır. Toplam vergi gelirleri içinde vergilerin payı arttığı sürece 

kayıtdışılık da artmakta, bu süreçte ortaya çıkan haksız rekabet ise yıkıcı olmaktadır. 

Öyle ki kayıtiçi çalışarak kazancını vergilendiren ve işçisinin sosyal güvenlik primini 

yatıran kesimin aynı sektörde çalışan ve bunları yapmayan rakip işletmelere karşı 

ayakta kalması pek kolay olmamakta ve onları da kayıt dışına çıkmaya zorlamaktadır. 

Kayıtdışılık da ikili bir etkiye yol açmaktadır. Bir yandan yaygın kayıtdışılık dolaysız 

vergileri azaltırken, diğer yandan belirli bir kısmının dolaylı vergiler sistemi içinde 

kaçınılmaz olarak vergilendirilmesi, dolaylı vergilerin payını daha da arttırmaktadır.
253

 

Dolaylı vergilere yüklenilmesinin gerçek nedeni, kayıtdışılığın önlenememesi, 

dolaysız vergilerin toplanmasında yetersiz kalınması ve dolaysız vergilerde vergi kayıp 

ve kaçağının yüksek olmasıdır.  
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2.2.5. Uluslararası Sistemde Haksız Boyutta Olan Vergi Rekabetinden 

Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları 

Giderek artan küreselleşme ile birlikte özellikle çok uluslu şirketlerin ve 

vatandaşların faaliyetleri dünya çapına yayılmıştır. Bunların faaliyetleri en az iki ayrı 

ülke içinde cereyan etmektedir. Ortada bir mükellef ve en az iki farklı devlet 

bulunmaktadır. Devletler ise mükelleflerin faaliyetlerini genellikle kendi bakış 

açılarından değerlendirmektedir. Devletlerin bakış açıları da genellikle birbiriyle 

uyumsuzdur. İki ayrı devletin bir mükellefe ait vergi vakasında takınacağı tutum çifte 

vergilendirme riskini ortaya çıkarabilecektir. Diğer taraftan ülke vergi mevzuatının 

sadece kendi sınırları içerisinde uygulanabilmesi, buna karşılık mükelleflerin sınırlar 

arasında rahatça hareket edebilmeleri vergi gelirlerinin korunması bakımından idareleri 

zorlamaktadır. Dolayısıyla mükelleflerin mükerrer vergilendirilmesi veya hiç 

vergilendirilmemesi riski  artmaktadır.  Bu durumlara karşı, ortak çözümler 

geliştirilmesi için uluslararası işbirliği zorunlu hale gelmektedir. Ülkelerin vergi tabanı 

korunurken, mükelleflerin çifte vergilendirilmesini veya hiç vergilendirilmemesini 

önleyen adil, anlaşılabilir, etkili, uluslararası kabul görmüş bir vergi sisteminin 

kurulması gereksinimi doğmaktadır. Ancak dikkate alınması gereken önemli bir husus 

da her ülkenin en temel hükümranlık haklarından biri olan vergi koyma yetkisine saygı 

duyulması gereğidir.
254

 

Yükümlülerin, ödedikleri vergi yükünü ağır bulmaları ve bu yükün adil 

dağıtılamadığı inancında olmaları durumunda, kendilerini ya da vergiye konu olan 

unsurlarını daha az vergi ödeyebileceklerini düşündükleri sektör, bölge veya ülkelere 

aktarmaları söz konusu olabilmektedir. Özellikle bazı ülkeler de kaynakları kendilerine 

çekebilmek amacıyla ciddi boyutlarda vergi indirimleri uygulamaktadırlar. Hatta, 

alacakları kimi vergilerden de vazgeçebilirler. Böyle ülkeler, maliye literatüründe “vergi 

cennetleri” olarak adlandırılmaktadır. Vergi cennetleri geniş anlamda, yukarıdaki 
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özelliklerinin yanında diğer ülke vergi otoriteleriyle bilgi değişimine yanaşmayan 

ülkeler olarak da tanımlanmaktadır.
255

 

Vergi cennetleri ile ilgili genel bir tanım yapacak olursak, vergi cennetleri; 

yabancı yatırımcıyı ülkeye çekebilmek için sistemlerinde gelir, servet, harcama ve 

sermaye vergileri gibi vergileri hiç bulundurmayan veya söz konusu vergileri 

bulundurmakla birlikte vergi oranlarını düşük tutan, indirim, istisna ve muafiyetlere 

geniş uygulama alanı sunan, işlemlerin gizli şartlar altında yapılabilmesine olanak 

tanıyan ve çoğunlukla kıyı bankacılığı merkezleri olarak faaliyet gösteren, fiziki yatırım 

alanları sınırlı olan küçük ülkelerdir.
256

  

Son 25 yılda birçok ülke, dış yatırım, para ve sermaye hareketleri üzerindeki 

kontrolleri kaldırmıştır. Bu süreçte sermaye sahipleri çok geniş bir hareket alanı elde 

etmiş, vergi idareleri ise hukuki yetkilerinin onları sınırladığı alanda sıkışıp 

kalmışlardır. Bu dengesizlik, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri, küresel bir sorunla 

karşı karşıya bırakmıştır.
257

 

Günümüzdeki, vergi cenneti uygulamalarının sonuçlarının şekillenmesine II. 

Dünya Savaşı’ndan önce İsviçre’de başlayan uygulamalar öncülük etmiştir. Savaşın 

patlak verdiği dönemde, Rusya, Almanya, İspanya, Güney Amerika ve Balkan ülkeleri 

sermayelerini, savaşın neden olduğu politik ve sosyal karmaşanın etkilerinden korumak 

amacıyla İsviçre’deki banka hesaplarına yatırmışlardır. Diğer ülkelerin, sermayelerini 

İsviçre’deki bankalara aktarmakları İsviçre’nin önemli bir finans merkezi olmasını 

sağlamıştır. Bu dönemden sonra, o gün için adlandırılmamış olsa da bugün anladığımız 

anlamdaki vergi cenneti kavramı ve uygulamaları önemli bir yer edinmeye 

başlamıştır.
258
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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında birçok 

Amerikan Bankası, Carabbien vergi cennetini oluşturmuş ve bu tarihten sonra da vergi 

cenneti ülkeler mantar gibi türemeye başlamıştır.
259

 

Dünyada doğrudan zararlı vergi rekabeti uygulayarak vergi cenneti niteliği 

taşıyan ülkeler dışında, kendi toprakları içinde ilan ettiği serbest bölgelerde yer alan 

şirketlere, vergi indirimi ve vergi tatili denilen uzun dönemli vergisel avantajlar sunan 

birçok ülke vardır.
260

 

Vergi cenneti kavramı konusunda herkesin uzlaştığı bir tanım 

bulunmamaktadır. Ancak mükelleflerin gelirinin tamamının veya bir kısmının hiç 

vergilendirilmediği veya düşük oranda vergilendirildiği ve belirli bir düzeyde gizlilik 

kuralının uygulandığı ülkeler olarak tanımlanabilir. Her ülkenin kendi vergi sistemini 

isteğine göre kurma yetkisi olan vergi egemenliği sayesinde vergi cennetleri 

kurulabilmekte ve varlığını sürdürebilmektedir.
261

 

Vergi cennetleri genellikle, küçük nüfus ve yüzölçümüne sahip ada 

devletlerden oluşmaktadır. Literatürde “kıyı bankacılığı” ve “tercihli vergi rejimleri” 

gibi adlarla da anılmaktadır, fakat vergi cennetleri kavramı bu iki kavramdan daha geniş 

bir anlam ifade etmektedir.
262

 

Vergi cennetleri, çoğunlukla küçük ada ülkeleri olup, doğal kaynakları 

sınırlıdır. Yatırım olanağına sahip olmadıkları için portföy yatırımları ve finansal 

hizmetlere yönelik cazibe yaratmaya çalışmak suretiyle iktisadi faaliyetlerini arttırmak 

yoluna gitmektedirler. Cazibe ise portföy yatırımları ve finansal hizmetler konusunda 

diğer ülkelerin istedikleri bilgileri vermemek, hiç vergi almamak veya düşük oranda 

almak suretiyle sağlanmaktadır.
263
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Örneğin OECD tarafından halihazırda veya daha önceleri vergi cenneti 

statüsünde kabul edilen bazı yerlerin isimleri ile nüfusları izleyen şekildedir: Vanuatu 

200.000, Nauru 12.000, Marshall Adaları 71.000 nüfusa sahiptir. Bu derecede az nüfusa 

sahip olmalarına karşılık çok sayıda finansal işletme barındırmaktadırlar. Örneğin 

İngiliz Virgin adalarındaki kıyı bankacılığı kapsamında iş yapan işletme sayısı 460.000 

civarındadır.
264

 

Vergi cennetleri, çok uluslu birçok şirkete vergiden kaçınma imkanı tanıyan 

yasal ortam sunmaktadırlar. Hemen hemen her Amerikan ya da Avrupa bankasının 

Karayip adalarında bir uzantısı mevcuttur. Çok uluslu şirketler rahatlıkla vergi cenneti 

ülkelerde yavru şirketler kurabilmekte, kağıt üzerinde işlemler gerçekleştirerek, transfer 

fiyatlandırması manipülasyonları yöntemi ile kurum karlarını verginin yüksek olduğu 

ülkelerden nispeten daha düşük efektif vergi oranı uygulayan ya da hiç vergi 

uygulamayan ülkelere kaydırarak vergiden kaçınmaya çalışabilmektedirler. Örneğin 

dünyanın büyük tütün üreticilerinden Philip Morris ve RJ Reynols, 1990’lı yılların 

ortalarında idari merkezlerini İsviçre vergi sisteminin avantajlarından faydalanabilmek 

için ABD’den İsviçre’ye taşımışlardır.
265

 

Vergi cennetleri bir yandan vergiden kaçınma aracı olarak kullanılmakta, diğer 

yandan vergi idaresinin etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
266

 

Vergi cennetleri ile mücadele iç hukuktaki düzenlemeler ve uluslararası 

işbirliğine girmek suretiyle yapılabilmektedir. İç hukuktaki başlıca önlemler, kontrol 

edilen yabancı kurum kazancı (controlled foreing company), transfer fiyatlandırması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımının önüne geçilmesi yönündeki düzenlemelerdir. İkinci 

yöntem ise uluslararası alanda işbirliğine gitmek suretiyle mücadele yöntemidir.
267

 

Vergi kaçakçılığı, vergi kaybına sebep olduğu gibi, vergi adaletini bozmakta ve 

ekonomik düzen içindeki sermaye hareketlerinde ve rekabet şartlarında da eşitsizliklere 
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yol açmaktadır. Vergi kaçakçılığı günümüzde sadece bir ülkenin değil dünya üzerindeki 

bütün ülkelerin karşı karşıya bulunduğu bir durumdur. Bu bağlamda bütün ülkeler gerek 

kendi sitemleri içerisinde gerekse uluslararası sistemde çeşitli mücadele yöntemleri 

uygulamaktadırlar. Vergi kaçakçılığına karşı uluslararası mücadele çalışmaları 

özellikle; 

 - Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları,  

- Transfer fiyatlaması,  

- Elektronik ticaret,  

- Bilgi değişimi 

- Finansal piyasalarda istikrar bozucu faaliyetlerle mücadele gibi konularda 

yoğunlaşmaktadır.
268

 

Ülkemizin kayıt dışılığın yüksek olmasına ve vergi cenneti olarak 

nitelendirilen ülkelerdeki Türk işadamlarının yatırımlarına bakıldığında ülkemizin vergi 

cennetlerinden zarar gördüğü söylenebilir.
269

 Türk ekonomisi, 1980 yılından itibaren 

dışa açık bir ekonomiye doğru geçişi ile birlikte küresel düzeydeki haksız vergi 

rekabetinden olumsuz etkilenmiştir. Varlıklı birçok kişinin servetlerinin önemli ölçüde 

Avrupa ülkelerinde olduğuna dair haberler basın yayın organlarında yer almıştır. 

Bunlara karşı ciddi bir önlem alınmamıştır. Ancak son yıllarda vergi cennetlerine karşı 

bazı müesseseler, iç hukuka kazandırılabilmiştir.
270
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2.3. Ġdari Nedenler 

2.3.1. Vergi Ġdaresinin Örgütlenme Yapısından Kaynaklanan Vergi Kayıp 

ve Kaçakları 

Vergilemede başarı, yasal düzenlemeler kadar mevcut yasaları gereği gibi 

uygulayabilmeyi de gerektirir. Yani, vergi tahsilatında iyi bir vergi mevzuatı kadar, iyi 

işleyen ve organize bir şekilde çalışan bir vergi idaresinin varlığı da önemlidir. 

Vergi kanunları veri iken vergilemede optimal hasılayı sağlayabilen idare etkin 

bir vergi idaresi olarak tanımlanabilir. Türk vergi sistemi ve vergilendirmedeki 

aksaklıklar üzerine yapılan çalışmaların ve tartışmaların saptadığı ortak nokta ise, Türk 

vergi idaresinin yetersiz olduğudur. 
271

 

Vergi idaresinin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesinin en önemli 

koşulu, mükemmel bir organizasyona sahip olması veya kendi içinde bütünlüğü olan bir 

idari yapının oluşturulmasıdır. Türk vergi idaresinin bugünkü örgütlenme yapısı, 

yasalarla yüklenen çok önemli ve dev boyutlu görevleri yürütecek ve çağdaş ihtiyaçlar 

doğrultusunda üstleneceği yeni görevleri gerektiği gibi yerine getirecek durumda 

değildir.
272

 

Vergi idaresinin örgüt yapısının işlevsiz olması, vergi memurlarının eğitim 

düzeyi, vergi mükelleflerinin vergi bilinçlerinin düzeyi ve son olarak bağımsız denetim 

kuruluşlarının örgütsüzlüğü ve etkinliği önemli kısıtlayıcı unsurlardır. Vergi idaresinin 

etkinsizliğini yaratan maddi araç ve gereç kısıtlamalarının yanı sıra, idarenin iş yükü, 

vergi kaçakçığının büyük boyutlara ulaşmış olması, idare üzerinde siyasal ve sosyal 

baskılar da idarenin vergi kaçakçılığı ile etkili bir şekilde mücadele etmesini engelleyen 

diğer faktörler olarak sıralanabilir.
273
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Türk vergi sisteminde yıllardır birçok yenilik ve değişiklikler yapılmasına 

rağmen vergi idaresinin köklü değişikliğe uğramaması, bunun ekonomik ve mali yapı 

ile bütünleşmesine engel olmaktadır.
274

 

Vergi yasalarını adil ve mutlak şekilde uygulama gücüne sahip etkin ve verimli 

işleyen bir vergi idaresinin olmayışı, mükellefte vergiye karşı tepki oluşturarak vergi 

kayıp ve kaçaklarını artırabilmektedir. 

2.3.2. Ġdarenin Yapması Gereken Vergi Denetimi Mekanizmasından 

Kaynaklanan Vergi Kayıp ve Kaçakları 

Vergilemede başarı, yasal düzenlemeler kadar mevcut yasaları gereği gibi 

uygulayabilmeyi de gerektirir. Yani vergi tahsilatında iyi bir vergi mevzuatı kadar, iyi 

işleyen ve organize olarak çalışan bir vergi idaresinin varlığı da önemlidir. Vergi 

yasalarını adil ve mutlak şekilde uygulama gücüne sahip etkin ve becerikli bir vergi 

idaresinin olmayışı, mükellefte vergiye karşı tepki oluşturarak vergi kayıplarını 

arttıracaktır.
275

 

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde etkin araçlardan birisi, kanunlara 

uyulup uyulmadığının denetlenmesidir. Denetim, işlemlerin yapıldığı anda olabileceği 

gibi, geçmişe yönelik olarak da yapılabilir. Denetimin temel amacı, kişileri kanunlara 

uygun davranmaya yöneltmektir. Denetim, kişiler üzerinde önleyici ve caydırıcı etki 

yaratmaktadır. Denetimin; eğitim, kişilerde vergi bilincinin oluşması, vergi adaleti 

ilkesinin yerleşmesi ve gerçekleşmesi gibi amaçları da vardır. Kişilerin 

denetlenebileceklerini bilmeleri, kanunlara uygun davranma eğilimlerini artırır. Çünkü, 

denetim, vergisini zamanında ve eksiksiz ödemeyenler için ciddi bir risktir. Riskin 

büyüklüğü, kişileri vergi kayıp ve kaçaklarına yol açabilecek fiillerden uzak durmaya 

yöneltecektir. 

Bir ülkede en iyi kanunlar yürürlükte olsa, en iyi idari düzen sağlansa bile, 

denetimin olmaması zaman içinde sistemin bozulmasına yol açar. Çünkü, denetim, 
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sistemin işlemesini güvence altına alan ve zaman içinde bozulmasını engelleyen bir 

işleve sahiptir. 

Vergi kanunlarında cezai hükümler yer almasına karşın, mükellefler vergi 

kaçırma yolunu seçebilmektedirler. Vergi kanunlarına muhalefet yani uymama sonucu 

müeyyidelere maruz kalma ile vergi yüküne katlanma arasındaki seçim farklı 

değişkenlere bağlıdır. Mükelleflerin vergi kaçırma yolunu seçmelerini, vergi denetimi 

geçirme ihtimali, beyan dışı bırakılan gelir sebebiyle ödenecek vergi cezası, 

mükelleflerin muhatap olduğu vergi oranı ve mükelleflerin risk alma eğilimini 

etkilemektedir. Etkin vergi denetimi tüm bu değişkenler yoluyla mükelleflerin vergi 

kaçırma eğilimi önleyecektir. Etkin vergi denetimi bu eğilimlerin yanında, bütçeye gelir 

sağlama, gelir dağılımındaki adaletin sağlanması ve vergi kanunlarının uygun surette 

yürütülmesini sağlamaktadır.
276

 

Vergiye tabi faaliyeti olduğu halde yükümlülük kaydının olmamasının nedeni, 

büyük ölçüde vergi idaresinin yetersizliğinden ve denetimlerdeki eksikliklerden 

kaynaklanmaktadır. Çünkü, elde edilen her türlü kazanç ve iradın bazı istisna ve 

muafiyetler dışında vergilendirilmesi gerekir. 

Vergi idaresi tarafından izlendiğini ve vergi denetimine tabi tutulacağına 

inanmayan mükellefler, faaliyetlerinin birçoğunu kayıt dışında yürütür. Türkiye’de 

oransal olarak vergi denetimi yeterli olmadığından mükellefler kayıtdışı kalmaktan 

çekinmemektedirler. Denetimin; eğitim, vergi bilincinin yerleşmesi, vergide adalet ve 

eşitlik ilkelerinin yerleşmesi gibi başka amaçları da vardır. Mükelleflerin bir gün 

denetlenebileceklerini bilmeleri, yasalara uygun davranma eğilimlerini arttırmaktadır. 

Zamanaşımı süresi (5 yıl) içinde her mükellefin en azından bir defa incelenmesi 

gerektiği noktasından hareketle, % 20 olması gereken inceleme oranı % 3-4’lerde 

kalmaktadır. Bu yaklaşıma göre ülkemizde vergi inceleme riski oldukça azdır.
277

 

Ülkemizde gelir idaresinin birtakım sorunlarının olduğu bilinmektedir. Ancak, 

yapılan çalışmaların üst yönetimi yeniden yapılandırmaya yönelik olduğu bilinmektedir. 
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Ne var ki, bu yeni yapılanma mükellef yönünden bir çözüm üretmeyecektir. Çünkü, asıl 

reforma tabi tutulması gereken mükellef ile muhatap olan vergi dairesidir. Aşırı 

mükellef sayıları ve iş yükü ile çalışan vergi dairelerinin bu yapısı ile isteneni 

sağlamaktan çok uzakta kalmaktadır. Bu itibarla, reforma asıl vergi dairesinden 

başlanarak, aşağıdan yukarıya doğru olması gerekmektedir. 

Denetim yetersizliği söz konusu olduğunda vergi ödeme bilinci zayıf olan pek 

çok mükellef, vergi ödemek yerine vergi kaçırma yoluna giderek, risk üstlenmeyi tercih 

etmektedir. Genellikle vergi incelemeleri kayıtlı mükellefler üzerinde yapılmakta olup, 

kayıtlı olmayan mükellefler kayıt dışı kalmaya devam edebilmektedirler.
278

 

Yaygın ve yoğun vergi denetimlerinin mükellef sayısında artış sağlayamadığı; 

vergi gelirlerinde artışa yol açmadığı kayıt düzenini ihlal oranını düşüremediği dikkate 

alındığında, uygulama zaaflarından kaynaklanan vergi kayıp ve kaçağından söz etmek 

mümkündür. Vergi iadesi uygulaması bile kayıt düzenini ihlal oranını 

değiştirmemiştir.
279

 

Vergi İdaremizin çağdaş vergi idarelerinin denetim esasına göre 

oluşturulmamış olması, inceleme birimleri arasında eş güdüm ve birim içi planlama 

eksikliği, denetim elemanlarının sayı yetersizliği ve yoğun iş yükleri, vergi suçlarının 

takibinde uzman eleman yokluğu ve vergi denetimine yardımcı istihbarat arşivlerinin 

eksikliği denetimin etkinliğini doğrudan etkilemektedir ve vergi kayıp ve kaçağının 

ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.
280
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2.4. Siyasi ve Sosyal Nedenler 

2.4.1. Siyasi DeğiĢimlerin GerçekleĢmesinden Kaynaklanan Vergi Kayıp 

ve Kaçakları 

Çeşitli kaynaklardan toplanan vergiler ekonomik etkilerinin yanında siyasi 

özelliğe de sahiptirler. Vergi politikası siyasal karar alma mekanizması çerçevesinde 

uygulama alanı bulur. Özellikle siyasi ve ekonomik istikrarın bulunmadığı az gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerde vergi politikası uygulamalarında siyasi erkin ağırlığı 

hissedilir derecede fazladır. Türkiye’de vergi politikası son dönemlerde üzerinde 

önemle durulması gereken konulardan biri olmaya başlamıştır. Bu durumda, kaynak 

yetersizliği ve siyasi belirsizliğin önemli bir payı vardır.
281

  

Vergi mükelleflerinin kayıp ve kaçaklar konusunda davranışlarını etkileyen en 

önemli belirleyicilerinden biri siyasi yapı ve siyasi iktidarların tutumudur. Siyasi 

iktidarlar, genellikle baskı gruplarının istekleri doğrultusunda kararlar alarak oy uğruna 

vergilendirmeden vazgeçebilmekte ve vergi yükünü belirli kesimlere 

yükleyebilmektedirler. Bundan başka, siyasal partilerin vergileme konusundaki farklı 

görüşleri, birbirinden zıt uygulama projeleri bulunduğundan, politik istikrarın 

bulunmadığı ülkelerde seçim dönemlerinde mükelleflerin beklentileri başlamaktadır. 

Her şeye yeniden başlanacak havası verilen “vergi paketi” projelerinin çokluğu, ciddi ve 

istikrarlı vergi politikası olmadığı izlenimini uyandırdığından, yükümlüler kendi 

kararlarıyla kişisel çıkarlarını korumaya yönelmektedirler.
282

 

Kişilerin kendilerini korumalarının demokratik sistemdeki en önemli unsuru 

seçimlerdir. Seçmenler, kararlarını siyasi partiler aracılığıyla ortaya koymakta; siyasi 

partiler de, seçmenlerin tercihleri doğrultusunda, iktidara gelirlerse iktidarda, gelmezler 

ise muhalefette, bunlar doğrultusunda hareket etmektedirler. Siyasi partiler, onların 

tercihleri doğrultusunda hareket edeceklerini vaat ederek, seçmenlerden oy isterler.
283
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Her gelen iktidar da kendi seçmelerini memnun edecek vergisel düzenlemeler yapma 

yoluna gidebilmektedir. 

Diğer yandan, siyasi değişimler çerçevesinde uygulanan farklı vergi politikaları 

vergi kayıp ve kaçaklarının da artmasına yol açmıştır. Vergi politikalarındaki 

istikrarsızlıklar ve bu duruma vergi mükelleflerinin gösterdiği tepkiler, ek vergi 

düzenlemeleri şeklinde geçici vergi artışına yönelik politikaların uygulanması, verginin 

tabanının genişletilememesi ve toplumun gelir düzeyinin düşüklüğü ülkede vergi kayıp 

ve kaçaklarını arttırmıştır. Sayılan bu nedenlerin hepsinin altında yatan ana neden ise, 

siyasi değişimlerin sık yaşanması olmuştur.
284

 

1950 yılından günümüze kadar vergi kanunlarında yapılan değişiklikler, 

ekonomik kriz dönemlerinin hemen arkasından kamu gelirlerinin arttırılması amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Uygulanan ek vergiler, yeni vergi kanunları, vergi afları ülkede 

vergi mevzuatının oturmamasına ve mükellefin vergi konusunda bilinçlenmesine engel 

olmuştur. 1980 sonrası dönemde verilen teşvikler, konulan istisna ve muafiyetler de 

gelir dağılımında dengeyi bozduğu gibi, bazı alanlarda da vergi kayıp ve kaçaklarının 

artmasına yol açmıştır.
285

 

En nihayetinde, bir toplumda vergi kayıp ve kaçakları; vergi ahlak ve bilincinin 

yerleşmemesi, vergi idaresinin etkin bir yapıya kavuşturulamaması, gelir düzeyinin 

düşüklüğü, denetim yetersizliği ve cezaların caydırıcı olmaması nedenleriyle birlikte 

siyasi değişimlere de bağlıdır. Devlet tarafından izlenen popülist politikalar ve çok sık 

yaşanan siyasi değişimler dönemler itibariyle uygulanan vergi politikası üzerinde etkili 

olmakta ve bu durum da vergi kayıp ve kaçaklarını arttırmaktadır.
286
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2.4.2. Vergi Ahlakının Yeterince GeliĢmemesinden Kaynaklanan Vergi 

Kayıp ve Kaçakları 

Mükelleflerin vergi yasalarından doğan yükümlülüklerini, gerçeğe uygun bir 

şekilde yerine getirme konusundaki davranışlarının düzeyine vergi ahlakı denilmektedir. 

Vergi bilinci ile iç içe bir kavram olan vergi ahlakı, vergilendirme ile ilgili 

yükümlülüklerin olması gerekene uygun bir şekilde yerine getirilmesi ile anlam kazanır. 

Vergi bilinci ve vergi ahlakı birbirini tamamlayan temel kavramlardır. Vergi bilinci, 

vatandaşların bizzat vergileme ve vergileme ile kendilerine yüklenen özel mükellefiyet 

karşısında takındıkları genel tavırdır. Vergi bilincinin genel çerçevesi içinde yer alan 

vergi ahlakı ise, mükellefin vergi kaçakçılığı ve vergi cezaları karşısında takındıkları 

tavırdır. 

Aynı zamanda vergi ahlakı, vergiye tabi kazanç ve irat sahibi olanların 

vergilerini yasaya uygun ölçü ve zamanlarda ödemeleri konusundaki  tutum, davranış 

ve değer yargılarıdır. Diğer bir tanımla vergi ahlakı, vergiye ilişkin vergi 

yükümlülüklerinin yerine getirilme derecesi olarak tanımlanır. Kanunen ödenmesi 

gereken vergi borcunun tam olarak ödenmesi, vergi ahlakının tam olduğunu gösterir.
287

 

Psikolojik yaklaşım, vergi kayıp ve kaçaklarını vergi bilincine ve vergi ahlakına bağlı 

olarak inceler. Hukuki ve idari tedbirlerin yanında vergi yükümlülerinde vergi 

bilincinin  ve buna bağlı olarak vergi ahlakının oluşturulması gerekir. Vergi bilinci ve 

vergi ahlakı bir yandan vergi adaletine, diğer yandan da toplanan vergilerin amacına 

uygun olarak doğru yerde harcanmalarına bağlıdır. Vergi bilinci ve vergi ahlakının 

yerleşmiş olduğu ülkelerde yükümlüler vergi görevlerini titizlikle yerine 

getirmektedirler. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde tahsilat açısından ulusal 

düzeyde % 85 oranında gönüllü uyumun olması,  gelişmiş ülkelerde vergi bilinci ve 

vergi ahlakının daha yüksek olduğunun bir göstergesidir.
288

 

Bununla birlikte vergi bilinci ve ahlakının tüm yükümlüler için aynı olması 

beklenemez. Birçok mükellef, ödemesi gereken vergi borcunun tutarını, kanunun 

öngördüğü miktar yerine kendi vicdanını tatmin eden miktar olarak kabul etme 
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eğilimdedir. Vergi ahlakı ülkeden ülkeye ve hatta aynı ülkenin çeşitli bölgeleri arasında 

farklılıklar gösterebilir. Vergi ahlakı, genel kültür ve iktisadi seviyenin bir 

fonksiyonudur. Bu itibarla gelişmiş ülkelerdeki vergi ahlakı, gelişmemiş ülkelere oranla 

daha yüksektir. Hatta aynı ülkenin gelişmiş ve gelişmemiş bölgelerin dahi, vergi ahlakı 

açısından durumları birbirinden farklıdır.  

İşte vergi ahlakı ve buna bağlı olarak vergi bilincinin yeterince gelişmemiş 

olması mükellefleri vergi ödevlerini yerine getirme konusunda isteksizliğe itmekte 

bunun sonucunda da vergi kayıp ve kaçağının artmasına neden olmaktadır. 
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3. DENETĠM VE VERGĠ DENETĠMĠ  

3.1. Denetimin Tanımı  

Denetim, Latince kökenli bir kelime olup işitmek, dikkatlice dinlemek 

anlamına gelir ama zamanla görevleri incelemek olan ve muhasiplerin verdikleri 

hesapları dinleyen kimselere denetçi ve yapılan işe de denetim denilmeye 

başlanmıştır.
289

 

Denetim kavramı; bir konunun, önceden belirlenmiş normlara ve kurallara 

uygun olup olmadığının tarafsızca araştırılmasını kapsayan bir faaliyettir.
290

 

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

esaslarıyla belirlenmiş hedef ve standartlar doğrultusunda ortaya çıkan sonuçların 

verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik derecelerini ölçmek, karşılaştırmak ve 

değerlendirmektir. Diğer bir anlatımla denetim, bir kuruluşun ekonomik faaliyetlerine 

ve olaylarına ilişkin açıklanan bilgilerin, önceden belirlenmiş kriterlere uygunluk 

derecesini belirlemek ve raporlamak amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara 

ilişkin bilgilerle ilgili kanıtların tarafsızca toplanması, değerlendirilmesi ve sonucun 

bilgi kullanıcılarına raporlanması şeklinde tanımlanabilir.
291

 

Bir başka tanıma göre, genel anlamda, denetim; iktisadi faaliyet ve olaylara 

ilişkin iddiaların, önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve 

sonuçlarını ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları 

değerleyen sistematik bir süreç olarak tanımlanabilir.
292
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Türk Dil Kurumuna göre denetleme; bir görevin yolunda yürütülüp 

yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol 

şeklinde ifade edilmektedir.
293

 

Türk Dil Kurumunun tanımında da belirtildiği üzere günlük hayatta da denetim 

anlamında kullanılan birçok sözcük bulunmaktadır. Bunlar; 

Revizyon; Latin kökenli olan revizyon sözcüğü İngilizce’deki “to revise” gibi 

latince  “revidere” sözcüğünden gelmektedir. Revizyon; düzeltme, yeniden gözden 

geçirme anlamına gelmektedir.
294

 

Revizyon yukarıda da belirtildiği üzere, gözden geçirmek, tekrar incelemek 

anlamına gelmektedir. Buradaki gözden geçirme eleştirisel bir gözle yapılmaktadır. 

Revizyon, daha çok finanssal olayların ve özellikle vergi hesaplarının incelenmesi ve 

denetlenmesi için kullanılmaktadır.
295

 

Genellikle inceleme karşılığı kullanılan revizyon; bir işletmenin ekonomik ve 

mali yapısını, faaliyet ve işlemleri ile bunlara ilişkin kayıtlarını eleştirel bir yaklaşımla 

ve sistemli bir şekilde incelemeyi ifade eder.
296

 Bir başka tanımlamaya göre ise 

muhasebe işlemlerinin ve sonuçlarının vergi yasalarına aykırı olup olmadığının 

belirlenmesini amaçlayan denetim türüne vergi revizyonu denilmektedir.
297

 Vergi 

revizyonunda önemli olan; yapılmış olan bu hataları tespit edip, bu hataların 

düzeltilmesini sağlamaktır.
298

 

Revizyonun bu tanımı iki temel özelliğini ortaya çıkarmaktadır.  

1-Geriye Doğru Sonradan Yapılması 
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İşletmelerin faaliyet ve işlemleri yapıldıktan, kayıtlar tesis edildikten belli bir 

süre sonra revizyon yapılır. 

2- Eleştirel Olması 

Revizyon, yapılmış olan işlem, kayıt ve bunlarla ilgili, belgelerin doğruluğunu, 

muhasebe standart ve normlarına uygunluğunu, sorgular, varsa eksik ve yanlışları tespit 

eder. Bu yönü ile eleştirel bir nitelik taşır.
299

 

Murakabe; Arapça “rakb” kökünden gelmektedir. Bakıp gözetleme, 

gözaltında bulundurma anlamında kullanılır.
300

 

Kontrol; Latince “contra” ile “royulus” sözcüklerinden oluşmuş bu terim, 

kayıtlar aracılığıyla bir işin doğru ve düzenli yapılıp yapılmadığını araştırmak, 

incelemek anlamındadır. Konunun doğruluğu araştırılırken aynı zamanda ilgili birimleri 

yönetmek, düzene koymak da söz konusudur ki, revizyonda olmayıp murakabede olan 

otorite kavramını içerir. Genelde, işlem ve kayıtların yapıldığı sırada uygulanır. Bu 

nedenle devamlı ve organik bir niteliği vardır. İşletmenin içinde gerçekleşir. Meydana 

gelenle öngörülen arasında sürekli şekilde karşılaştırmaların sonuçlarıdır.
301

 

Kontrol işlem ve kayıtların yapıldığı sırada bunların daha önceden belirlenen 

norm ve usullere uygun şekilde doğru ve düzenli olarak tesis edilmesini sağlama işidir. 

Bu amaçla alınan tedbirleri ifade eder.
302

 

TeftiĢ; Arapça “fetş” kökünden gelen sözcük, işlerin iyi yürüyüp yürümediğini, 

iyi yürütülüp yürütülmediğini incelemek anlamında kullanılır. Yakından tetkik etmek, 

resmen araştırmak ve soruşturmak anlamlarına gelir.
303

 

Teftiş,  bir şeyin aslını, doğrusunu veya işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini 

anlamak için yapılan inceleme olarak tanımlanabilir. Teftiş denetimden daha dar 

kapsamlı olanıdır. Denetim bir şeyin tamamı için uygulanırken, teftiş daha spesifik 
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konular için uygulanır.
304

 Buna uygunluk denetimi ismi verilir ve herhangi bir alanda 

uygulanması gereken standart veya norm belirlenmiştir. Teftiş buna ne derece 

uyulduğunu belirlemek amacıyla yapılır.
305

 

Teftişin denetimden temel farklılığını üç başlık altında toplamak mümkündür. 

Bunlar;  

*Teftiş kurum personeli tarafından yürütülmektedir. Sonuçta bir bağımlılık söz 

konusudur. 

*Finansal olmayan olaylar da teftiş kapsamına girmektedir. 

*Belirli amaçlarla yapılmaktadır. Daha çok üst yönetimin astlara verdiği yazılı 

ve sözlü talimatlara uyulup uyulmadığını araştırmaktadır.
306

 

Genel anlamda denetim; iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların, önceden 

saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara 

bildirmek amacıyla, tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir 

süreçtir.
307

 Tanımdan anlaşılacağı üzere denetim süreci, iktisadi bir faaliyet ile ilgili 

olarak ortaya konulan bir iddianın önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunu araştıran 

sistematik bir süreçtir. Bu tanımdan hareketle vergi denetimi kavramını; vergi 

mükelleflerince vergiye tabi iktisadi faaliyetle ilgili beyanın, ödenecek vergi miktarının 

ve vergi idaresinin işleyişinin mevcut vergi hükümlerine uygunluğunu araştırmaya 

yönelik, tarafsızca kanıt toplayan ve kanıtları değerlendiren sistematik bir süreç olarak 

tanımlamak mümkündür.  

Hukuki anlamda denetim ise hem kamu kuruluşlarının hem de özel hukuk 

hükümlerine göre kurulmuş müesseselerin kanun ve nizamname hükümlerine göre 

çalışıp çalışmadıklarının tetkik edilmesidir.
308
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Denetçiler denetim yaparlarken; hatalı hileli işlemler sonucu oluşan 

olumsuzlukların tespitine yönelik denetimin dayandırıldığı, denetime kaynak oluşturan 

yasal belge, cüzdan, defter ve dökümlerden oluşan denetim verilerini kullanırlar.
309

  

3.2. Denetçi Türleri 

Denetçi, denetim faaliyetini yürüten, mesleki bilgi ve deneyime sahip, 

bağımsız davranabilen ve yüksek ahlaki nitelikleri taşıyan uzman bir kişidir.  

Denetçiler genel olarak üç gruba ayrılır: 

3.2.1. Bağımsız Denetçiler 

Bağımsız denetçiler, müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan ve tek 

başına çalışan uzman kişiler ile bir denetim işletmesinde görevli kişilerdir. Bağımsız 

denetçilerin yapacakları denetimler; finansal tabloların denetimi, uygunluk denetimleri 

ve faaliyet denetimleridir.
310

 

3.2.2. Ġç Denetçiler 

İç denetçiler bağlı bulundukları işletmede iç denetim hizmeti yapan bir kurmay 

bölümün üyeleridir. Bu hizmeti sunan bölüme, “İç Denetim Bölümü” adı verilir. İç 

denetimin amacı genel olarak organizasyonun yöneticilerine sorumluluklarını etkin ve 

verimli bir biçimde yerine getirmelerinde yardımcı olmaktır.
311

 

3.2.3. Kamu Denetçileri 

Vergi denetimi kamusal nitelikli bir denetimdir. Bu nedenle kamu denetçileri 

tarafından yürütülmektedir.
312

 

Kamu denetçileri kamusal örgütlere bağlı olarak çalışan denetçilerdir. Çeşitli 

devlet kurumları içinde kurulup örgütlendirilmiş olan bu denetim birimleri, kamu ve 
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özel sektör işletmelerinin yasalara, yönetmeliklere, devletin ekonomi politikalarına ve 

kamu yararına bağlılık derecelerini izler ve denetlerler.
313

 

3.3. Vergi Denetiminin Tanımı  

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. 

Ferdi teşebbüs olsun, kurum olsun işletmelerin tümünü kapsayan günümüz 

vergiciliği kural olarak doğrudan doğruya teşebbüslerin muhasebe ve hesap sistemlerine 

dayanmaktadır. Vergi denetimi, vergi incelemesini de kapsayan Vergi Usul Kanunu’nda 

yer alan vergi güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerin tümünü kapsayan bir kavram 

olarak kullanılmaktadır.
314

 

Vergi Usul Kanunu’na göre vergi denetimi, ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.
315

 Vergi Usul Kanunu’nun bu 

tanımından her ne kadar denetim işlevinin amacının mali nitelikte olduğu anlaşılıyorsa 

da, vergi denetiminin bu amacına ek olarak, kayıtdışılığın önlenmesine yönelik 

ekonomik amacının, vergilemede ödeme gücü ilkesinin sağlanmasına yönelik sosyal 

amacının ve vergilemede eşitlik ilkesine yönelik hukuki amacının gözden kaçırılmaması 

gerekmektedir. 
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Bir başka tanıma göre vergi denetimi; vergi yasaları ile vergiye tabi tutulan 

mükellef ve işlemlerin tam olarak kavranabilmesine ve vergi idaresi ile mükelleflerin 

mevcut vergi sisteminde yer alan ilke ve kurallara uygun davranıp davranmadıklarını 

belirlemeye yönelik olan ve vergi idaresi tarafından yapılan işlemlerin tümü olarak 

tanımlanabilir.
316

  

Geniş anlamıyla vergi denetimi; vergi yükümlülerinin beyanlarının 

doğruluğunun incelenmesini ve vergi yönetiminin merkez ve taşra örgütünün iç 

denetime tabi tutulması ile vergi yönetimi personelinin, gerektiğinde soruşturmalarının 

yapılmasını kapsamaktadır.
317

 

Vergi denetimi; “kurallara uygunluğun araştırılmasıdır”.
318

 Bu tanımı açmak 

gerekirse vergi denetimi, idarenin ve mükelleflerin yasalarla saptanan ilkeler 

çerçevesinde hareket edip etmediklerinin belirlenmesidir. Bu tanımlama vergi 

denetiminin yalnızca mükellef üzerinde değil, vergi idaresi üzerinde de yapılması 

gerektiğini ortaya koymaktadır.
319

 Vergi denetimi ile mükelleflerin vergi kanunlarına 

uymalarının ve bildirimlerinin doğruluğunun sağlanması amaçlanmaktadır.
320

 

Vergi denetimi; devletin yetkili organları tarafından gerçekleştirilen, vergi 

güvenliğini sağlamaya yönelik çeşitli tedbirleri ve teknikleri kapsayan ve devamlılık 

özelliği olan bir kavramdır.
321

 

Bütün bu tanımlamalar ve belirlemelerden sonra en genel manada vergi 

denetimi; mali idarenin, hem mükelleflerin hem de idarenin vergi kanunlarına uygun 

hareket edip etmediklerini, yanlış uygulamaların düzeltilmesini, vergi kayıp ve 

kaçağının önlenmesi sağlamak amacıyla yaptığı işlemlerin tamamıdır şeklinde 

tanımlanabilir. 
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3.4. Vergi Denetiminin Amaçları 

Vergi sisteminin başarısı, vergi yasalarının iyi düzenlenmiş olmasının yanında 

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

Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapısına uygun yasalar yürürlükte bulunsa ve gelir 

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

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

işlememesine neden olur.
322

 

Vergi denetiminin en temel amacı, vergi kaybı ve vergi kaçakçılığı ile 

mücadeledir. Ayrıca; yükümlü beyanlarının doğruluğunu araştırmak, vergi yasalarının 

uygulama olanaklarını gözden geçirmek ve bu arada kanunların uygulamadan doğan 

aksaklıklarını da saptamaktır. 

Vergi denetiminin amaçlarını genel olarak; mali amaç, ekonomik amaç, sosyal 

amaç ve hukuki amaç olarak sıralanabiliriz.
323

 

3.4.1. Mali Amaçlar 

Vergi denetimi öncelikle ek gelir sağlama amacına yönelik bir uygulamadır. 

Bu, devletin gelişen toplumsal yapıya paralel olarak yükümlendiği ekonomik ve sosyal 

görevleri nedeniyle ortaya çıkan bir amaçtır.
324

 

Bu ihtiyaç, yeni vergilerin konması, verginin tabana yayılması veya oranının 

arttırılması ya da vergi kaçakçılığının ortadan kaldırılması ile mümkündür. Bunların 

içinde en az tepki gören ve devletin en fazla başvurduğu yöntem ise vergi denetimleri 

yoluyla kaçakçılıkla mücadele yöntemidir.
325
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Mevcut vergi potansiyelinin değerlendirilmesi, vergi dışı tutulmuş kaynakların 

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

önemli ölçüde rahatlatma özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan vergi denetiminin 

doğrudan ve özellikle dolaylı fonksiyonları devlete önemli mali imkanlar 

sağlamaktadır.
326

 

Bu durumda denetimlerin mali etkisi, bir yandan halen mevcut olan, diğer 

yandan potansiyel olarak oluşabilecek vergi kayıp ve kaçağını, bunun yanında da vergi 

dışı gelirleri önlemek şeklinde kendini göstermektedir. 

3.4.2. Ekonomik Amaç 

Devlet ekonomik büyümeyi sağlamak, gelir dağılımını düzenlemek gibi 

amaçlara ulaşmak için vergilerden yararlanmaktadır. Bu amaçlara ulaşmanın en önemli 

koşulu ise vergilerin etkin bir şekilde uygulanmasıdır. 

Vergi kayıp ve kaçağı nedeniyle, kamu gelirlerinin giderleri karşılayamaması 

sonucu, borçlanma yapılması, enflasyona gidilmesi, vergi oranlarının arttırılması veya 

yeni vergiler konulması, ülke ekonomisini değişik biçimlerde etkilemektedir. Bu 

bakımdan, ekonomik dengenin sağlanması ve istenilen etkilerin gerçekleştirilebilmesi 

için vergilerin amaca uygun bir şekilde alınması ve kullanılması gerekir. Bu ise, vergi 

kaybı ve kaçağı sorunu üzerinde durmayı, dolayısıyla vergi denetimine önem vermeyi 

zorunlu kılar.
327

 

Vergi kaybı nedeniyle istenilen hasılatı elde edememesi sonucunda devlet; 

borçlanma, emisyon gibi yollara başvurabilmektedir. Doğal olarak da bu uygulamalar 

bütçe açıklarına, enflasyonun hızlanmasına ve bunun sonucunda da ekonomik dengenin 

bozulmasına yol açmaktadır. 

Vergi kaçakçılığının yaygın olduğu dönemlerde vergi kaçırma olanağına sahip 

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

haksız rekabete neden olmakta ve vergi disiplini açısından da istenilmeyen sonuçlar 
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doğurabilmektedir. Bu noktada etkin bir vergi denetimi bu olumsuzlukların önlenmesi 

açısından olumlu sonuçlar vermektedir. Böylece vergi denetiminin ekonomik 

amaçlarından birisi olan kayıt dışı ekonomi ile mücadele sağlanmış olur.
328

 

Benzer şekilde vergi kaçakçılığının yarattığı bütçe açıkları ve bunun neden 

olduğu enflasyonist etkiler de denetim sayesinde ortadan kalkabilecektir. 

3.4.3. Sosyal Amaç 

Sosyal ve ekonomik refahın gerçekleştirilmesi, herkesin belirli bir gelir 

düzeyine ulaşmasına bağlıdır. Vergiler, gerek yapıları ve gerekse uygulanışları 

nedeniyle gelir dağılımının dengelenişine önemli etkiler yapmaktadır. Yükümlülerin 

vergi kaçırmalarını önlemeye yönelik vergi denetimi, bu yönüyle sosyal adaleti de 

sağlayıcı niteliktedir. Nitekim vergi yükünün adil bir dağılımı için vergi denetiminin 

etkin bir şekilde devamlı olarak yapılacağı hükümetler tarafından sürekli ortaya 

konulmaktadır.
329

 

Vergilendirmenin sosyal amaçlı politikalar yönünden kullanılması; verginin 

ödeme gücüne göre alınması ve gelir dağılımının olumlu yönde etkilenmesi bakımından 

büyük önem taşımaktadır. Bu sosyal amacın sağlanması da yine vergi kanunlarına tam 

olarak uyum ile ve bununla birlikte de etkin bir vergi denetimi ile gerçekleşmektedir. 

3.4.4. Hukuki Amaç 

Vergi incelemesinden beklenen amaçlardan biri de; mükelleflerin vergi 

kanunlarına aykırı davranışlarını önlemek suretiyle, kanunlara daha saygılı olmalarına 

olanak vermek ve kanunları hafife almalarını önlemektir.
330

 

Bu ekonomik ve sosyal açıdan da önemli olduğu gibi devletin saygınlığı ve 

gücünün göstergesi olması açısından da son derece önemlidir. Diğer açıdan da hukuk 

devleti olmanın bir gereği olarak kanunların da vatandaşlara eşit bir şekilde 

uygulanması şarttır. Bütün bunların sağlanması da kanunların tam ve doğru olarak 
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uygulanması ile mümkündür. Ayıca vergi kanunlarına herkesin uymasını sağlamanın bir 

yolu da bunu denetim ile desteklemektir.
331

 

Yönetim birimlerinin etkin, düzenli ve adaletli bir biçimde çalışmaya sevk 

edilmeleri yanı sıra, personelin özlük haklarına ilişkin çarpıklıkların saptanıp gerekli 

önlemlerin alınması denetimle sağlanabilecektir. Bu suretle yükümlülerin, ödeme 

gücüne göre vergi vermeleri sağlanırken, işlerinin de adil ve yansız bir biçimde 

yürütülmesi temin edilmiş olacaktır. Ayrıca mükelleflerce bilinerek ve bilinmeyerek 

neden olunan vergi kayıp ve kaçakları, vergi adaletini bozucu sonuçlar meydana 

getirdiğinden, bu etkilerin giderilmesi de yine vergi denetimi ile olmaktadır. Zira vergi 

kayıp ve kaçağının olması dürüst mükellefi rahatsız edecek ve bunlar aleyhine, vergi 

kayıp ve kaçağına neden olan mükellef lehine, haksız rekabet unsuru teşvik görecektir. 

Bu da ancak, şuurlu ve etkin bir vergi denetimi ile giderilebilir.
332

 

3.5. Vergi Denetiminin Fonksiyonları 

Bilindiği üzere, çağdaş vergi sistemleri beyan esasına dayanmaktadır. Bir 

ülkede uygulanan maliye ve vergi politikasının olumlu sonuç vermesi, beyanların 

doğruluğuna ve vergilerin eksiksiz olarak zamanında ödenmesine bağlıdır. Sistemde 

ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlayan idari fonksiyon, vergi 

denetimidir.
333

 

Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve 

sağlanması amacıyla yapılan vergi denetiminin, vergi ödemekle yükümlü olanların 

vergiyi doğuran işlemleri ve mükellefiyetle bağlantılı işlemlere ait defter, kayıt ve 

belgeleri üzerinde yapılan inceleme ve araştırmalarla hata, hile ve noksanlıkların ortaya 

çıkarılması ve düzeltilmesi işlevlerinin yanı sıra vergi ödememeye veya eksik ödemeye 

neden olan unsurların oluşmasını önleyici işlevi de söz konusudur.
334
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Burada yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere vergi denetiminin araştırma, 

düzeltme ve önleme işlevleri bulunmaktadır. Günümüz şartları vergi denetimine bu 

işlevlere ilave olarak mükellefleri eğitme, aydınlatma, yetiştirme, vergi ahlakı ve 

bilincini yerleştirme gibi yeni işlevler yüklemiştir. 

3.5.1. AraĢtırma-Bulma Fonksiyonu 

Bilindiği gibi vergi denetimi, mükelleflerin ve vergi idaresinin vergi 

yasalarının çizdiği sınırlar içerisinde davranmasını sağlamak, potansiyel vergi 

kaynaklarını araştırarak vergilendirmek, yükümlülerin vermiş oldukları beyanlarının 

doğruluğunu araştırmak, faaliyetleri neticesindeki işlemlerini ve bu işlemlerle ilgili 

olarak tuttukları defter ve belgelerde yapılan hata ve hileleri tespit etmek ve 

uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirerek vergi sistemine katkıda 

bulunmaktır. 

Araştırma fonksiyonunun en önemli aracı vergi incelemeleridir. Araştırma esas 

olarak incelenen kişilerin defter ve kayıtlarında yapılan hata ve hilelerin dolayısıyla 

ödenecek verginin doğruluğunun saptanmasına yönelik olup, defter kayıtları ve belgeler 

üzerinden ya da bunlar dışında veri toplanması anlamına gelmektedir.
335

 

3.5.2. Düzeltme Fonksiyonu 

Yürütülen denetim sırasında, denetim elemanına, memur ve mükellefi gerekli 

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

Böylece denetim, hem yönetimce hem de yükümlülerce yapılan hataların düzeltilmesine 

imkan vermektedir. Özellikle, vergi kayıplarının önlenmesi bu suretle mümkün 

olmaktadır. Bu bakımdan vergi denetiminin yapıcı ve eğitici bir yönü bulunmaktadır.
336
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3.5.3. Önleme Fonksiyonu 

Vergi denetiminin önleme işlevi, hata ve hileler meydana geldikten sonra 

bunları ortaya çıkararak cezalandırmak yerine, hata ve hile kaynaklarını ortadan 

kaldırmak suretiyle, bunların yapılmasını önleyici etkiler yaratılmasına yöneliktir.
337

 

Vergi denetiminin önleme fonksiyonu diğer fonksiyonlardan daha etkili ve 

hedefe ulaştırıcı bir özelliğe sahiptir. Burada amaç inceleme sonucunda cezai tarhiyatın 

varlığıyla mükelleflerin başvurabilecekleri illegal vergi uygulama ve beyan yollarını 

tıkamaktır.
338

 

Diğer bir deyişle vergi incelemesinin incelenme olasılığı ve inceleme 

sonucunda yapılacak cezalı tarhiyatın caydırıcılığı gibi nedenlerle yükümlülerin vergi 

matrahının tespitine ilişkin hileli yollara sapmasını önleyici fonksiyonudur.
339

 Bu da 

yükümlülerin olanaklar ölçüsünde belirli zamanlarda incelemeye alınarak, kontrol 

altında tutulmasıyla gerçekleştirilebilir. 

3.5.4. Eğitim Fonksiyonu 

Vergi denetiminin, vergi kayıp ve kaçağını bulucu ve önleyici işlevleri dışında, 

mükellefler yönünden eğitici işlevinden de söz edilmektedir. İnceleme süresi boyunca 

gerek görülen hususlarda mükellefin aydınlatılması, hata ve eksiklikleri konusunda 

uyarıcı mahiyette bilgi verilmesi ve eleştirilmesi, mükellef üzerinde eğitici rol 

oynamaktadır. Vergi denetiminin bu düzeltici fonksiyonu, diğer fonksiyonları ile 

beraber ortaya çıkarak onları tamamlamakta ve vergi denetimi ile gözetilen amaçların 

gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.
340

   

Yürütülen denetim sırasında, denetim elemanı, memur ve mükellefi gerekli 

durumlarda uyarmak, ona bilgi vermek ve yardımcı olmak görevini yüklenmiştir. 

Böylece, denetim hem yönetimce ve hem de mükelleflerce yapılan hataların 

                                                 
337

 Organ, s.44. 
338
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düzeltilmesine imkan vermektedir. Özellikle vergi kayıplarının önlenmesi bu suretle 

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

bulunmaktadır.
341

  

Bu olgu, bir yandan vergi denetiminin amacı olan vergi geliri artışını sağlarken 

diğer taraftan maliye idaresi ile mükellefler arasında verimli bir diyalogun kurulmasına 

yol açmaktadır.
342

 

3.6. Vergi Denetiminin Özellikleri 

Vergi denetimi kendine has özellikler içermektedir. Vergi denetiminin genel 

olarak hukukilik, tarafsızlık, yaptırım gücüne sahip olma, dış denetim olması ve 

kapsamlı bir hesap denetimi olması gibi özellikleri vardır. 

3.6.1. Tarafsız Olma 

Vergi denetimi, kamu adına yapılsa bile vergi denetim elamanları tarafsız 

olmak ve tam bir adalet içerisinde hareket etmek zorundadırlar. Bir başka deyişle 

denetim elemanları hazineye gelir sağlamak için olsa dahi doğru ve yasal olmayan bir 

yönteme başvurmamalıdırlar.
343

 

Türk vergi hukukunda vergi mükelleflerine adil, eşit, profesyonel ve saygılı 

hizmet sunulacağına ilişkin bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Maliye 

Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde; hizmetlerin hızlı, güvenilir, doğru ve etkili bir 

şekilde sunulmasını, tüm birimlerin güler yüzle hizmet veren, kişi haklarına ve gizliliğe 

saygılı, hizmetten faydalananların beklenti ve önerilerini dikkate alan, sürekli gelişmeyi 

esas edinen, çağdaş yönetim anlayışına sahip birer hizmet birimi olmak amacıyla 2001 

yılından itibaren toplam kalite yönetimi anlayışına geçilmesine yönelik çalışmalar 

başlatılmıştır.
344
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3.6.2. Yaptırım Gücüne Sahip Olma 

Vergi denetiminin en önemli özelliklerinden biri de yaptırım gücüne sahip 

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

koymaktadır. Nitekim yapılan denetimler sonucu kayba uğratıldığı anlaşılan vergi, 

cezası ile birlikte tahsil edilmektedir.
345

 

Vergi denetiminin bu yaptırımcı niteliğinden dolayı, düzenlenen raporlar vergi 

idaresi tarafından hiçbir şarta tabi olmaksızın işleme konulmaktadır. Bu aşamadan 

itibaren mükelleflerin ancak vergisini ödeme, ödememe, uzlaşmaya gitme veya dava 

yoluna başvurma imkanları bulunmaktadır.
346

 

3.6.3. Hukuki Bir Denetim Olma 

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

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

Anayasa olmak üzere bir dizi kanunla düzenlenmiştir.
347

 

Devlet ile kişiler arasındaki bir borç alacak ilişkisini oluşturan vergiyi hukuki 

olarak düzenleyen vergi hukuku bir kamu hukuku dalıdır. Vergi denetimleri de kamu 

hukukunun bir dalı olan vergi kanunlarına dayanılarak yapılmaktadır. Devletin 

kanunlarla getirmiş olduğu vergileri, gereği gibi uygulaması, toplumda devletin gücü, 

saygınlığı ve inandırıcılığı ile yakından ilgilidir. Devletin bu değerleri kaybetmemesi 

için, hiçbir neden olmasa bile hakimiyet hakkını kullanarak vergiler üzerinde hiçbir 

kuşkuya yol açmayacak tarzda denetim uygulamasını yapma zorunluluğu vardır.
348

 

Dolayısıyla kanuni bir yetkiye dayanılarak ve gene kanunlarla belli edilen usul 

ve esaslar çerçevesinde yürütülen, mali ve cezai sonuçlar doğuran vergi denetimlerinin 

bir özelliğinin de hukukilik olduğu açıktır.
349
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3.6.4. DıĢ Denetim Olma 

Bir işletmenin belli bir döneme ilişkin hesaplarının, yine o işletme çalışanları 

tarafından vergi kanunları yönünden incelenmeye tabi tutulması, vergi incelemesi ve 

denetimi sayılmaz.
350

 

Bağımsız denetim elemanları olarak serbest muhasebeci, serbest muhasebeci 

mali müşavir ile yeminli mali müşavirler tarafından yapılan incelemeler ise vergi 

denetiminin özel bir yönünü oluşturmaktadır. Vergi denetim elemanları tarafından 

yapılan vergi denetimleri, bu elemanların kamuya mensup olmaları nedeniyle bağımsız 

olmamakla birlikte, incelemeye tabi tutulanlar açısından bir dış denetimdir.
351

 

3.6.5. Hesap Denetimini De Kapsayan Bir Denetim Olma 

Vergi denetimi esas olarak dış denetim niteliğinde bir hesap denetimidir. 

Bilindiği gibi muhasebe denetimi veya hesap denetimi, işletmelerin mali tablolarının 

bağımsız denetimidir.
352

 

Vergi kayıp ve kaçağının ortaya çıkarılması ve vergi kaybına ilişkin olarak 

tespitlerin yapılması özellikle mali tablolarda oluşabilecek hata ve hileleri tespit etmeye 

yönelik bir inceleme ile sağlanabilecektir.
353

 

Hesap denetimi, mali tabloların hazırlanmasına müdahale etmeyen, sadece 

onlar üzerinde düşünce belirleyen bir incelemedir.
354

 İşletmelerin belirli bir döneme ait 

mali tabloları, hukuki, mali mevzuat hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine göre gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanıp hazırlanmadığına yönelik olarak 

denetlenmektedir. Bu denetim de hesap denetimidir. Yapılan her hesap denetimi vergi 

incelemesi olmamakla beraber, uygulanışı bakımından vergi denetimi aynı zamanda bir 

hesap denetimi özelliğini de göstermektedir.
355
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3.7. Vergi Denetiminin Türleri 

Vergileme, kamu giderlerinin finansmanı için devletin siyasi gücüne 

dayanılarak kişilerin gelir ve malları üzerinden pay alınması işlemi olduğundan, devletle 

fertlerin karşılıklı hukuki ilişkilerini ortaya çıkarmaktadır.
356

 

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde etkin araçlardan birisi, kanunlara 

uyulup uyulmadığının denetlenmesidir. Denetim, işlemlerin yapıldığı anda olabileceği 

gibi, geçmişe yönelik olarak da yapılabilir. Denetimin temel amacı, kişileri kanunlara 

uygun davranmaya yöneltmektir. Denetim, kişiler üzerinde önleyici ve caydırıcı etki 

yaratmaktadır. Denetimin, eğitim, kişilerde vergi bilincinin oluşması, vergi adaleti 

ilkesinin yerleşmesi ve gerçekleşmesi gibi amaçları da vardır. Kişilerin 

denetlenebileceklerini bilmeleri, kanunlara uygun davranma eğilimlerini artırır. Çünkü, 

denetim, vergisini zamanında ve eksiksiz ödemeyenler için ciddi bir risktir. Riskin 

büyüklüğü, kişileri vergi kayıp ve kaçaklarına yol açabilecek fiillerden uzak durmaya 

yöneltecektir.
357

 

Günümüzde vergi denetim sistemi, 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.
358

 

Bir ülkede en iyi kanunlar yürürlükte olsa, en iyi idari düzen sağlansa bile, 

denetimin olmaması zaman içinde sistemin bozulmasına yol açar. Çünkü, denetim, 

sistemin işlemesini güvence altına alan ve zaman içinde bozulmasını engelleyen bir 

işleve sahiptir. 
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Vergiye tabi faaliyeti olduğu halde yükümlülük kaydının olmamasının nedeni, 

büyük ölçüde vergi idaresinin yetersizliğinden ve denetimlerdeki eksikliklerden 

kaynaklanmaktadır. Çünkü, elde edilen her türlü kazanç ve iradın bazı istisna ve 

muafiyetler dışında vergilendirilmesi gerekir.
359

 

3.7.1 Yoklama 

3.7.1.1. Yoklamanın Amacı 

Yoklama, bir şeyin yerinde olup olmadığını araştırmak için yapılan eyleme 

denir.
360

 Yoklama; vergi mükelleflerini, vergi mükellefiyeti ile ilgili maddi olayları, 

kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir. 

Vergi Usul Kanununun 127 ile 133’ncü maddelerinde düzenlenmiş olan 

yoklamanın amacı, aynı kanunun 3239 sayılı yasanın 12’nci maddesiyle değişik 127’nci 

maddesinin 1’nci fıkrasında “mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, 

kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir.” Şeklinde hüküm altına alınmıştır. 

Dolayısıyla yoklama, “mükelleflerin vergi ile ilgili işlemlerinin bir anlamda fotoğrafını 

çekmek amacını güder.
361

 

Yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, 

kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir.  

3.7.1.2. Yoklamanın Kapsamı 

04.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile yoklamanın 

kapsamı genişletilmiş, mükelleflerin ve mükellefiyetle ilgili maddi olayların, kayıtların 

ve konuların araştırılması ve tespit edilmesi yanında bir takım fiziki kontrollerin 

yapılması imkanı sağlanmıştır.
362

 Yoklamaya yetkili memurlar, ayrıca vergi 

kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak:  
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a) Maliye Bakanlığınca belirlenmiş usuller dahilinde özel yetki verilmiş olmak 

kaydıyla günlük hasılatı tespit etmek,  

b) Ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olanların bu mecburiyete 

uyup uymadıklarını, bu cihazları belli edilmiş esaslara göre kullanıp kullanmadıklarını 

ve günlük hasılatı tespit etmek,  

c) Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin iş yerlerinde bulundurulup 

bulundurulmadığını, tasdikli olup olmadığını usulüne göre kayıt yapılıp yapılmadığını, 

vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi icap eden belgelerin usulüne göre düzenlenip 

düzenlenmediği ile kullanılıp kullanılmadığını, faturasız mal bulunup bulunmadığını, 

levha asma veya kullanma mecburiyetine uyulup uyulmadığını tespit etmek, kanuni 

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

belge ve delillerin tespit edilmesi halinde bunları almak,  

d) Nakil vasıtalarını, Maliye Bakanlığının belirleyeceği özel işaretle durdurmak 

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

yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin muhtevası ile taşınan yolcu ve malların miktar ve 

mahiyetlerini ölçmek, tartmak, saymak suretiyle tespit etmek,  

e) Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta bulunmaması halinde bu 

belgelerin ibrazına kadar nakil vasıtalarını trafikten alıkoymak, taşınan malın sahibi 

belli değilse tespitine kadar malı bekletmek ve muhafaza altına almak, (Beklemeye ve 

muhafazaya alınan malların bozulmaya ve çürümeye maruz mallar olması halinde 

derhal, diğer mallar ise üç ay sonra Maliye Bakanlığının belli edeceği esaslar dahilinde 

tasfiye olunur.)  Yetkisini haizdirler.
363

  

Vergi idaresinin yoklama ile ilgili yetkilerinin geniş ölçüde 

yaygınlaştırılmasındaki amaç, vergi kaybının önlenmesi için etkili denetimlerin 

yapılabilmesini sağlamaktır.
364
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3.7.1.3. Yoklama Yapmaya Yetkili Olanlar 

Yoklama işlemi; vergi dairesi müdürleri, yoklama memurları, yetkili makamlar 

tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler, vergi incelemesine yetkili olanlar ve gelir 

uzmanları tarafından yapılır.
365

 

Yoklama yapanların yoklama yetkilerini gösteren belgeyi kendilerinden 

sorulmasa bile, yoklama yapılan kimseye göstermeleri gerekir. Toplu olarak yapılan 

yoklamalar sırasında kolbaşının belgeyi ibraz etmesi yeterlidir.
366

 

3.7.1.4. Yoklama Yöntemi 

Yoklamaya yetkililer tarafından yoklama işlemi yapılırken ilgili kimseye haber 

verilmez ve her zaman yapılabilir.
367

 Özellikle, gece faaliyette bulunan yerlerde 

yoklama işlemi gece de yapılabilir.
368

 

Yoklama ile tespit edilen hususlar tutanak özelliğine haiz olan yoklama fişine 

geçirilir. Bu fişler yoklama yerinde iki nüsha düzenlenir tarihlenir, bulunursa nezdinde 

yoklama yapılana veya yetkili adamına imzalattırılır; bunlar bulunmaz veya imzadan 

çekinirlerse keyfiyet fişe yazılır ve yoklama fişi polis, jandarma, muhtar ve ihtiyar 

meclisi üyelerinden birine imzalatılır.
369

 Yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması 

yapılan şahıs veya yetkili adamına bırakılır. Bunlar bulunmazsa bilinen adresine yedi 

gün içinde posta ile gönderilir. Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları ilgili vergi dairesine 

gönderilir.
370

 

Kanun yoklama sonuçlarının bir nüshasının vergi dairesine verileceği hükmü 

ile dolaylı olarak, yoklama sonuçlarının tarhiyat dosyasında saklanması gerektiğini 

düzenlemektedir.
371
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3.7.2 Vergi Ġncelemesi 

Vergi incelemesi kavramı hakkında birçok tanım yapılmıştır. Bazı tanımlarda 

vergi incelemesi, revizyon veya vergi revizyonu diye adlandırılmaktadır. Türk vergi 

hukukundaki vergi incelemesi kavramı, ilmi anlamda vergi revizyonunu ifade eder. 

Vergi incelemesi, işlem üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra, önceden yapılmış 

işlemler hakkında yapılır. İşletmelerde vergi incelemesi, vergi hukuku hükümlerine göre 

yapılan zorunlu nitelikte bir revizyondur.
372

 

Bu durumda, vergi incelemesinin bir yönü vergi mevzuatına uygunluk ve 

muhasebe denetimi, diğeri de araştırma olmak üzere iki yönü söz konusudur. Vergi 

incelemesinin tanımı günümüze uygun olarak şu şekilde yapılabilir.
373

 

Vergi incelemesi, vergi yükümlüleri ve sorumluları; defter, kayıt ve belgelerin 

doğruluğu karinesine dayandıkları sürece, bunlar çerçevesinde, vergi mevzuatına 

uygunluk denetimi faaliyeti ile çeşitli teknik ve yöntemlerle yapılan muhasebe denetimi 

faaliyeti; eğer vergi yönetimi tarafından belirtilen karine çürütülürse, artık defter, kayıt 

ve belgelerle bağlı kalmaksızın, işletme içinde veya dışında toplanan bilgiler ve 

ekonomik yaklaşımla delil serbestliği ilkesine göre her türlü delilden ve bazı 

karinelerden yararlanılarak yapılan araştırma faaliyetidir.
374

 

3.7.2.1. Vergi Ġncelemesinin Amacı 

Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.  İncelemeye yetkili olanlar tarafından lüzum 

görüldüğü takdirde inceleme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin 

yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurların tetkikine de teşmil 

edilebilir.
375

  

Teknik deyimiyle vergi incelemesi olan araştırma sonucu vergi kaybı ortaya 

çıkarılırsa, cezası ile birlikte geri alınır. Vergi incelemesinin doğrudan faydası, vergi 
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kaçakçılığını önlemek, dolaylı faydası ise yükümlüleri doğru beyana alıştırmak ve 

kaçakçılık arzularından caydırmaktır. 

Vergi incelemesinin Kanunda tanımlanan esas amacı yanında yer alan diğer bir 

amacı ise, inceleme sonucunda cezalı tarhiyat yapan ve yükümlülere sunduğu inceleme 

olasılığının yüksekliği yönleri ile onları gönüllü olarak doğru beyanda bulunmaya 

yöneltmek ve bu şeklide vergi kaybını önlemektir.
376

 

Vergi incelemesi her şeyden önce ödenmesi gereken verginin doğruluğunu 

araştırır.
377

 Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması kapsamında, 

sadece devletin lehine olan hususların araştırılması değildir. Aynı zamanda, devletin 

aleyhine de olsa mükelleflerin lehine olan hususları da değerlendirmek suretiyle 

ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak zarureti vardır.
378

 Bunun sonucu 

vergi incelemesi; eğitici, öğretici, önleyici ve yapıcı bir görünüm almıştır.
379

 

Vergi incelemesi, ancak kendilerine Kanun ile yetki verilmiş kişiler tarafından 

yürütülebilmektedir.Vergi incelemesi, idare hukuku açısından bir idari işlem olmakla 

birlikte, verginin tarhı gibi asıl işlem değil, tarhı hazırlayıcı bir işlemdir. Bu anlamda 

vergi incelemesi başka bir idari işlem yani tarh veya ceza kesme için, araştırma-

soruşturma faaliyetinin adıdır.
380

 

Vergi incelemesinin biri araştırma, diğeri önleme olmak üzere iki geleneksel 

fonksiyonu mevcuttur. Vergi incelemesi her şeyden önce ödenmesi gereken verginin 

doğruluğunu araştırır. Araştırma esas olarak, yükümlünün defter ve kayıtlarında yapılan 

hata ve hileler dolayısıyla ödenecek verginin doğruluğunun saptanmasına yönelik olup, 

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

gelmektedir. Vergi incelemesinin bu iki geleneksel fonksiyonu yanı sıra yeni bir 

yaklaşıma göre; yükümlüler vergi incelemesine alındıklarında inceleme sonuçlanıncaya 

kadar eğitim sürecine de girmektedirler. Bu da vergi incelemesinin düzeltici fonksiyonu  
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olarak adlandırılmaktadır. Vergi incelemesi, inceleme süresince ortaya çıkan, vergi 

kanunlarını bilmemekten, anlayamamaktan veya yanlış anlamaktan dolayı yapılmış 

hatalar konusunda yetkilileri bilgilendiren yönü ile yükümlüleri eğitmeyi ve vergi 

bilincini geliştirmeyi, vergi kaçırmayı önleyici yönü ile vergi adaletini güçlendirip, 

vergide eşitlik ilkesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
381

 

3.7.2.2. Vergi Ġncelemesinin Tabi Olanlar 

Vergi Usul Kanunu’na veya diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak 

ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzelkişiler vergi 

incelemelerine tabi olurlar.
382

 

3.7.2.3. Vergi Ġncelemesinin Yapılacağı Yer 

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

yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zorunlu sebeplerle incelemenin iş 

yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme 

dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın defter ve belgelerini daireye 

getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir. İncelemenin dairede yapılması halinde 

istenilen defter veya vesikaları belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmeyenler, 

bunları ibraz etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere, defter ve belgelerini 

daireye getirmesi için uygun bir süre verilir.
383

 

VUK’un 139. maddesi, vergi incelemesinin esas itibariyle iş yerinde ve 

VUK’un 140. maddesi de esas itibariyle mesai saatleri içerisinde yapılacağını 

düzenlemiştir. Dolayısıyla, mükellef vergi incelemesinin prensip olarak işyerinde 

yapılmasını talep edebilir. Bu durumda, inceleme elemanının işyerindeki faaliyetlerin 

yürütülmesini aksatmaması, tarafsız, dürüst ve saygılı davranması, mükelleflerin 

hukuka uygun davranmaları konusunda bilgiler vermeye özen göstermesi gerekir. Vergi 

incelemesinin işyerinde yapılmasının müsait veya mümkün olmaması veya 

mükelleflerin işyerinde yapılmasını istememeleri halinde, inceleme dairede yapılır. Bu 
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durumda, mükelleflere defter ve belgeleri ibraz etmesi için 15 günden az olmamak 

üzere süre verilir.
384

 

3.7.2.4. Vergi Ġncelemesi Yapmaya Yetkililer 

İnceleme yapmaya yetkililer VUK madde 135 de sayılmıştır. Buna göre vergi 

incelemeleri maliye müfettişleri, maliye müfettiş yardımcıları, hesap uzmanları, hesap 

uzman yardımcıları, gelir idaresi başkanına bağlı olarak görev yapan gelirler 

kontrolörleri, stajyer gelirler kontrolörleri ile ilin en büyük mal memuru, vergi 

denetmenleri ve vergi denetmen yardımcıları ile vergi dairesi müdürleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir.
385

 

3.7.2.5. Vergi Ġncelemesinin Türleri 

Vergi incelemelerini belli başlı birtakım kriterlere göre ayrıma tabi tutabiliriz. 

Bu ana sınıflandırmalara göre inceleme çeşitleri kapsamı, kaynağı ve yöntemine göre 

aşağıda çeşitlendirilmiş ve kısaca açıklanmıştır. 

3.7.2.5.1. Ġncelemenin Kapsamı Açısından 

3.7.2.5.1.1. Tam Ġnceleme 

Tam incelemeler; mükellefin her türlü iş ve işlemlerinin tüm matrah unsurlarını 

kapsayacak şekilde ve mükellefin tabi olduğu vergiler karşısındaki durumunu, bir veya 

birden fazla vergilendirme dönemi itibariyle tespit etmeye yönelik olarak yapılan 

incelemelerdir.
386

 

Bununla birlikte tam inceleme; bir vergi mükellefinin tabi olduğu bir vergi 

türüne ilişkin, vergilendirme dönemi bazında tüm faaliyet ve işlemlerinin yasalara 

uygunluğunun araştırılması, matrah unsurlarının tümünün incelenerek ödenmesi 

gereken verginin doğrulunun saptanması şeklinde de tanımlanır. Örneğin, sadece ticari 

ve zirai kazançları bulunan bir gelir vergisi mükellefinin bir hesap döneminde hem 
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ticari hem de zirai faaliyetlerinin incelenmesi durumunda tam vergi incelemesi söz 

konusudur.
387

 

İncelemenin tüm aşamalarını kapsayan tam ve kesin sonucun alınmasına imkan 

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

işlemlerin fazlalığı ve masraflı olması nedeniyle her zaman uygulanması mümkün 

olmamaktadır. 

Ayrıca inceleme elemanlarının iş yoğunluğu dikkate alınırsa, bir vergi 

mükellefinin tam incelemeye alınması ve raporun yazılması inceleme elemanı için de 

pek kolay değildir. 

3.7.2.5.1.2. Kısa Ġnceleme 

Kısa inceleme, vergi matrahını oluşturan unsurlardan yalnızca bir veya bir 

kaçında yapılan vergi incelemeleridir.
388

 Genellikle dar anlamlı bir tam inceleme 

durumudur. Tek bir verginin belli bir matrah bölümü veya bir olayın bir bölümü yahut 

bir durumun sadece bir ayrıntısı incelemeye konu olur. Örnek verecek olursak; ticari ve 

zirai kazançları bulunan bir gelir vergisi mükellefinin bir vergilendirme döneminde 

sadece zirai faaliyetinin incelenmesi ve buna ilişkin rapor düzenlenmesi halinde yapılan 

inceleme kısa incelemedir. 

3.7.2.5.1.3. Sınırlı Ġnceleme 

Bir vergilendirme döneminde bir vergi türüne ilişkin olmak üzere, matrah 

unsurlarından sadece belli bir kısmına ilişkin ve belli bir konu ile sınırlı olmak üzere 

yapılan incelemeye sınırlı inceleme denir. Örneğin birkaç matrah unsuru bulunan gelir 

vergisi mükellefinin, bir hesap dönemine ilişkin olarak sadece ticari kazancı 

çerçevesinde amortisman uygulamasının incelenmesi durumunda sınırlı vergi 

incelemesi söz konusudur.
389
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3.7.2.5.2. Ġncelemenin Yöntemi Açısından 

3.7.2.5.2.1. Olağan Vergi Ġncelemesi 

Herhangi bir ihbar olmaksızın, önceden belirlenmiş ilke ve kriterlere göre 

seçilen beyanname ya da mükellefler nezdinde yürütülen incelemelerdir.
390

 

Olağan vergi incelemesinde, incelemeye mükelleflerden belge ve bilgi alınarak 

başlanılır. Bu tür incelemeler literatürde olağan vergi incelemesi diye adlandırılır. 

Mükelleflerden istenen bilgi ve belgeler üzerinde gerekli inceleme ile birlikte, inceleme 

süresince mükellefin sağladığı katkılarla inceleme neticelendirilir. 

Normal vergi incelemesi genellikle vergi beyannamesinden hareket ederek 

defter ve belgelere iner. İncelemenin kapsamı, esas olarak yükümlünün bütün 

faaliyetlerini içerecek biçimde tam ve geneldir. 

3.7.2.5.2.2. Aramalı Vergi Ġncelemesi 

Çeşitli kaynaklardan alınan duyumlar, ihbarlar veya yapılan incelemeler 

dolayısıyla bir vergi yükümlüsünün vergi kaçırdığını gösterir nitelikte belirtilerin 

bulunması durumunda, bu yükümlü veya kaçakçılıkla ilgisi görülen öteki kişiler 

nezdinde (ikametgah, işyeri, fabrika, ofis, büro, satış birimi, merkez, şube, imalathane, 

işletme vb.)ve bu kişilerin üzerlerinde yasal düzenlemelere uygun şekilde arama 

yapılması ve bu arama sonucu el konulan defter, belge ve her türlü kaydın (bilgisayar, 

mikrofilm, video bant, ses bandı vb. gibi tüm manyetik ortamlardaki bilgiler ve kayıtlar 

dahil) vergi incelemesi ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ve tüm inceleme 

tekniklerinden yararlanılmak yoluyla incelenerek, vergi kayıp ve kaçağının ortaya 

çıkarılmasına aramalı vergi incelemesi adı verilmektedir. 
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3.7.2.5.3. Ġncelemenin Kaynağı Açısından 

3.7.2.5.3.1. Normal Ġnceleme 

Beyanname seçimi ilkelerine göre veya inceleme öneri raporlarına göre 

belirlenen yükümlüler nezdinde yapılan vergi incelemeleridir.
391

 Normal inceleme 

olağan vergi incelemesi olup, tamamen objektif ölçüler kullanılarak yapılır. 

3.7.2.5.3.2. OlağandıĢı Ġnceleme 

Belli bir nedenle yapılan vergi incelemesidir. Önceden belirlenmiş beyanname 

seçimi ilkelerine göre veya inceleme öncesi raporları ile ilişkilendirilmeksizin vergi 

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

nedenlerle başlatılan incelemedir.
392

 

3.7.2.5.3.3. KarĢıt Ġnceleme 

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

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

inceleme türüdür. Burada mevcut bir vergi incelemesine veri toplamak üzere, incelenen 

mükellef ile ilişkisi nedeniyle başka bir mükellef nezdinde başlatılan inceleme durumu 

söz konusudur.
393

 Diğer bir ifade ile karşıt incelemeler, yürütülmekte olan incelemeler 

dolayısıyla, tespit edilen belli konularda başka mükellefler nezdinde yapılan vergi 

incelemeleridir.
394

 

Vergiyi doğuran olayların tarafları konumundaki incelenen mükellef ile bu 

mükellefle ilişkide bulunan üçüncü kişiler arasındaki incelenen olayları tevsik edici 

belgelerin doğruluğunun kontrolü, vergi inceleme elemanları için ihtiyaçtır. Vergi 

inceleme elemanları, karşıt inceleme yapmak suretiyle geçmişteki olaylar ve işlemler 

hakkında sonradan topladıkları bilgileri genişletebilmekte, bir takım sonuçlara 

ulaşabilmektedirler. 
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3.7.3. Arama 

3.7.3.1. Arama Kavramı 

Kural olarak mükellefin defter, belge ve kayıtları istenir ve bunlar üzerinde 

inceleme yapılmaktadır. Ancak, ihbar ya da başka inceleme sonucunda, mükellefin 

vergi kaçırdığını gösteren kanıtlar bulunduğu, bunların istenilmesi halinde ibraz 

edilmeyeceği veya yok edileceği ihtimali üzerine kendi rızası ve isteğine bakılmaksızın, 

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

üzerlerinde araştırma yapılması arama işlemidir.
395

 

Arama çok özel ve hukuken çok ağır bir durumdur. Kişinin küçük dünyasına 

devletin el atma hareketidir. Bu yönüyle birey özgürlüklerini zedeleyici bir yanı vardır. 

Bu bakımdan aramada el konulan her türlü defter ve belgenin ayrıntılı olarak 

tutanaklara geçirilmesine dikkat etmek gerekir. Bilgisayarların veri depolarının (hard 

disklerinin) teknolojik ve hukuk kurallarına uygun biçimde ve mutlaka mükellefin 

teknik ekibinin de bulunduğu bir ortamda yedeklenmesi ve bu yedeklerin delil 

niteliğinin mahkeme aşamasında kabul için güvenlik altına alınması gerekir. Mükellefin 

tüm bu süreçlerde hukukun tüm unsurlarına uygun davranılmasını isteme hakkı vardır. 

İnceleme elemanlarının da, mükellefin bu hakkına saygı göstermesi beklenir.
396

 

Arama müessesesi, sadece vergi hukuku ile ilgili bir konu olmayıp, aynı 

zamanda anayasa ile güvenceye bağlanmış birçok hak ve özgürlük ile de yakından ilgili 

ve onların özüne dokunan bir müessesedir. Bu hak ve özgürlüklerin başında ise kişi 

dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı koruma hakkı, konut dokunulmazlığı, özel 

hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı gelmektedir. Zaten bu yüzden Vergi Usul Kanunu 

aramalı incelemenin inceleme kısmına ağırlık vererek düzenleme getirmiş, arama 

konusundaki ayrıntıların düzenlenmesini Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) 

bırakmıştır.
397
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3.7.3.2. Aramanın Yapılabileceği Haller 

Aramalı vergi incelemesi çok istisnai bir takım hallerde başvurulan bir 

inceleme yöntemidir. Bu durumlar şu şekilde sayılabilir; 

-Yapılan ihbarın ciddiliği saptandıktan sonra, ihbar konusu hususların, defter 

ve belgeler boyutunu aşması durumunda, 

-Yükümlünün ısrarlı bir şekilde; yasal ve makul olmayan nedenlerle defter ve 

belgelerini ibraz etmediği hallerde, 

-Defter ve belge incelemeleri sırasında, yükümlünün vergi suçunu işlediğini 

açıklayacak başka maddi belgelerin varlığı saptanırsa, ve benzeri nedenlerle aramalı 

inceleme yapılabilir. 

Arama konusu; 213 sayılı VUK’un üçüncü bölümünde, 142-147’nci maddeleri 

arasında düzenlenmiştir. Bu maddelerde temel olarak arama ve aramalı vergi 

incelemesine ait özel durumlar düzenlenmiştir incelemede izlenecek yol ve yöntemler 

ile kullanılacak teknikler konusunda 213 sayılı VUK’un vergi incelemesine ilişkin 

hükümleri aynen geçerlidir. 

3.7.3.3. Arama Yapılırken Uyulacak Esaslar 

Aramalı vergi incelemesi, Sulh Ceza Mahkemesi yargıçlığından arama kararı 

alınmasını zorunlu kılmaktadır. Arama kararı olmadıkça mükellefin veya mükellefle 

ilgili bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarda, mükellefin evinde ve üzerinde arama 

yapılamaz. Aramaya başlamadan önce, arama kararının arama yapılacak adreslere 

ulaşıldığında mükellefe veya vekillerine bir örneğinin verilmesi gerekir. Aramaya 

başlama tutanağında da bu hususa yer verilmesi gerekir. Arama kararının bir örneğinin 

mükellefe verilmesi, mükellefin söz konusu arama kararına karşı hukuk yollarına 

başvurması için gereklidir.
398
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Arama gece yapılamaz. Gece, güneşin batışından bir saat sonra başlar ve 

güneşin doğumundan bir saat önce biter. Ancak gündüz başlamış aramaya gece devam 

edilebilir.
399

 

Aramalı yapılan vergi incelemesi, çabukça ve her işten öncelikle bitirilir. 

Mükellef aramalı yapılan vergi incelemesinin bir an önce bitirilmesini inceleme 

elemanından isteyebilir. Çünkü aramalı vergi incelemesi gerçekten çok ağır ve özel bir 

hukuki eylemdir. Bu eylemin ağırlığının bir an önce ortadan kalkmasını istemek 

mükellef açısından son derece doğaldır. Aramalı vergi incelemesi mükellefi her 

bakımdan olumsuz etkiler. Bu etkilerden kurtulmak mükellef bakımından önemli bir 

haktır.
400

 

Arama neticesinde bulunan defter ve vesikaların muhafaza altına alınması 

sebebiyle 219. madde gereğince yapılamayan kayıtlar defterlerin geri verilmesinden 

sonra idare ile mükellef arasında kararlaştırılan münasip bir süre içinde ikmal edilir. Bu 

süre bir aydan az olamaz. Mükellef dilerse defterlerinin muhafaza altına alındığında 

işlemlerini yeniden tasdik ettireceği defterlere kayıt ve iadesi halinde iade edilen 

defterlere intikal ettirebilir.
401

 

3.7.3.4. Aramalı Ġncelemenin AĢamaları 

Aramalı vergi incelemesi işin boyutuna göre bir veya birden çok vergi 

inceleme elamanına verilebilir. Aramalı vergi incelemesinde temel olarak dört aşama 

söz konusudur. Bunlar: 

*Çeşitli nedenlerle aramalı vergi incelemesi görevinin verilmesi veya 

istenmesi. 

*Aramaya hazırlık ve arama kararının alınması. 

*Arama yapılması. 

*El konulan her türlü kayıt, defter, belge ve bilginin incelenmesi. 
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Aramalı vergi incelemesinde aramayı gerçekleştirmek ayrı bir süreç, el konulan 

bilgi, belge ve kayıtların incelenmesi ise başka bir süreçtir. Aramaya katılan inceleme 

elemanlarının tamamının vergi incelemesi aşamasında görevli olmaları gerekmez. 

Aramalı vergi incelemesinde arama yapmak üzere görev alacak inceleme elemanlarının 

sayısı, arama yapılacak yerlerin sayısının çokluğuna ve arama yapılacak gerçek kişi 

ve/veya tüzel kişinin ticari işlem büyüklüğüne göre değişebilmektedir. Bazen aramayı, 

sadece aramalı vergi incelemesi yapmakla görevli inceleme elemanı vergi dairesinden 

aldığı memurlar ve kolluk gücüyle yapabilirken; bazen de arama yapılacak mekanların 

farklı illerde olması veya aynı il içinde farkı semtlerde bulunması veya nezdinde arama 

yapılacak mükellefin işlem hacminin ve arama yapılacak mekanın büyüklüğü esas 

olarak aramalı vergi incelemesini yapmakla görevlendirilen vergi inceleme elemanı 

veya elemanlarına ek olarak aramayı gerçekleştirmek üzere birden çok inceleme 

elemanının da görevlendirildiği görülebilmektedir.
402

  

3.7.4. Bilgi Toplama 

Bilindiği üzere vergilendirme süreci vergiyi doğuran olayla başlamakta ve dört 

t olarak alınan tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarını tamamlayarak sona 

ermektedir. Vergi idaresi açısından vergi alacağının devlet hesaplarına verimli bir 

şekilde intikalinin sağlanması açısından vergilendirme sürecini başlatan ve vergiyi 

doğuran olayın tespitinin yanında, söz konusu vergi alacağının üzerinden hesaplanacağı 

matrahın doğru ve tam olarak tespit edilebilmesi için birçok vergi sisteminde bilgi 

toplama müessesinden yararlanılmaktadır.
403

 

Vergisel olayların sağlıklı bir şekilde kavranılması büyük ölçüde bilgi 

toplamanın etkinliğine bağlıdır. Bilgi toplama mekanizmasının sağlıklı bir şekilde 

işleyişi özellikle vergi incelemesine alınması gereken mükelleflerin saptanması 

bakımından büyük önem arz eder. Vergi incelemeleri mükelleflerin vergiye ilişkin tüm 

işlemlerini, uğraşlarını, servetlerini, ve ilişkide bulundukları kişilerin vergi durumu 

karşısındaki durumlarını kapsar. Amaç mükellefleri sürekli, doğru ve tam beyanda 

bulunmalarına zorlayarak, gerçek vergi ödeme güçlerini saptamaktır. Başka bir ifadeyle, 
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vergi kayıplarını en aza indirmek suretiyle ek bir vergi geliri sağlamaktır. Bu açıdan 

bakıldığında, bilgi toplamanın vergicilikteki temel amacı budur.
404

 

Beyana dayalı vergide genel olarak bilgi toplamanın ikili bir fonksiyonu 

bulunmaktadır. Öncelikle, mükellefiyet ile ilgili olaylar hakkında, devamlı surette veya 

gerektiğinde bilgi alınacağını bilen mükellef, beyanların tespitinde daha titiz olma 

zorunluluğunu hisseder. Bilgi toplama bu yönü ile vergi güvenliği açısından önleyici bir 

etki yapar. Bunun dışında ayrıca, bilgi toplama sıhhatli beyanda bulunmayan 

mükelleflerin ziyaa uğrattıkları verginin tespiti yönünden de önem taşır.
405

 

Bilgi toplama müessesesinin diğer vergi denetim müesseseleri içerisinde 

konumuna bakıldığında, başlı başına bir vergi denetim müessesini teşkil etmekten çok 

diğer denetim müesseselerinin tamamlayıcısı olan bir işleve sahip olduğu 

görülmektedir. Zira, bilgi talebinin yükümlü ve sorumlularla, işlem yapmak suretiyle 

ilişki kuranlara yöneltilebilmesi, vergi denetiminin uygulama alanını önemli ölçüde 

genişletmektedir.
406

 

3.7.4.1. Bilgi Toplama Ġle Ġlgili Yasal Düzenleme 

Bilgi toplama müessesesi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Bilgi Verme” 

başlıklı 148. maddesinde ve izleyen maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunda bu başlık 

altında yer alan hükümlerle, her türlü bilgi ve belgenin temini kanuni dayanaklara 

bağlanmış ve bu durum hem vergi güvenliğinin sağlanması hem de adaletli 

vergilemenin gerçekleşmesine katkıda bulunması açısından zorunlu görülmüştür.
407

 

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 yazı 

veya sözlü istenilir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve cevap 
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vermeleri için kendilerine münasip bir mühlet tayin olunur. Bilgi istenmek üzere 

ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez. 

Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan yabancı Devlet memurları bilgi 

verme mecburiyetine tabi olamazlar.
408

 

Bu hükme göre;  

- Kamu idare ve müesseseleri, 

- Mükellefler, 

- Mükellefler ile muamelede bulunan gerçek ve tüzel kişiler 

Maliye Bakanlığı’nın veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların 

isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar.
409

 

3.7.4.2. Bilgi Vermekten Ġmtina Edilememesi ve Bunun Müeyyidesi 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Bilgi Vermekten İmtina Edememe” 

başlıklı  maddesinde; 

Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzelkişiler, özel kanunlarda yazılı 

mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler. Ancak: 

- Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin muhabereler hakkında tutmaya mecbur 

olduğu mahremiyet saklıdır; 

- Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık 

memurlarından hastaların hastalıklarının nevine müteallik bilgiler istenemez. 

- Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya 

görevleri dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususların bildirilmesi istenemez; şu 

kadar ki, bu yasak müvekkil adlarıyla vekalet ücretlerine ve giderlerine şamil değildir. 
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- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 88. maddesi gereğince gösterilmesi 

veya teslimi caiz olmayan evrakın muhteviyatı hakkında bilgi istenemez. Şu kadar ki, 

doğrudan doğruya vergi ile ilgili olmak üzere, bu gibi evraka müsteniden doğan 

borçların miktarlarına ve alacakların adlarına ait bilgiler istenebilir.
410

 Hükmü yer 

almaktadır.  

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, bilgi vermek zorunda olan kişi ve 

teşekküller, bilgi vermekten imtina edemezler, kaçınamazlar. Bunun istisnası aynı 

Kanun’un 151. maddesinde belirtilmiştir. Anılan maddede belirtilen durumlarda bilgi 

toplama belli ölçüde kısıtlanmıştır. Ancak, bu kısıtlama, vergi ve mükellefiyetle 

doğrudan doğruya ilgili hususları kapsamaz. Daha çok mükellef veya mükellefle 

muamelede bulunanların, özel yaşantıları ile ilgili hususların gizli kalması 

öngörülmüştür.
411

 

Vergi Usul Kanunu’nun 151. maddesinde belirtilen haller dışında bilgi 

vermekten imtina edilemez. Bunun dışında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yazılı 

bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyide, 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesinde belirlenmiştir.  

Buna göre;  

- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000,00 Türk 

Lirası, 

- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit 

edilenler hakkında 500 Türk Lirası, 

- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 Türk 

Lirası 
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özel usulsüzlük cezası kesilir.
412

 

Bu hükmün uygulanması için, bilgi ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak 

yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, 

eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda haklarında Kanun’un ceza hükümlerinin 

uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Özel 

usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden 

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

mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir 

kat artırılarak uygulanır.
413

 

3.7.4.3. Münferit Bilgi Verme ve Devamlı Bilgi Verme 

Maliye Bakanlığı veya vergi inceleme elemanları tarafından belli bir mükellef 

hakkında yapılan inceleme dolayısıyla mükellefle muamelede bulunan kimselerden 

veya kamu idare ve müesseselerinden bilgi istenir. Bu hallerde bilgi verme, sorulan 

hususa ihtiva eder. Bilgi isteme yazısında tespit edilen süre içinde, cevap verilmesi 

gerekir. 

Devamlı bilgi verme ise, talep üzerine veya kanun hükmü gereğince olur. 

Vergi Usul Kanunu’nun 149. maddesine göre, kamu idare ve müesseseleri (kamu 

hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye 

ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince, kendisinden yazı ile 

istenecek hususları, belli aralıklarla devamlı olarak bildirmek zorundadırlar. Bazı 

konularda devamlı bilgi verme zorunluluğu kanunla tespit edilir.  

Örneğin, Vergi Usul Kanunu’nun 150. maddesi ile bazı kişiler sayılmak 

suretiyle devamlı olarak bildirecekleri olaylar belirtilmiştir. Buna göre; sulh hakimleri, 

icra, nüfus ve tapu memurları, konsolosluklar,  mahalle ve köy muhtarları, banka ve 

bankerler ile emanet kabul eden gerçek ve tüzel kişiler, bilgilerine giren her ölüm ve 
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intikali, ertesi ayın 15’inci günü akşamına kadar vergi dairesine yazı ile bildirmek 

zorundadırlar.
414

 

Münferit ya da devamlı bilgi verme kapsamında yazılı kaynaklardan toplanan 

bilgiler ileride ortaya çıkabilecek vergisel olaylarda kullanılmak üzere istihbarat 

arşivinde gizli olarak saklanır.
415

 

Burada bahse konu edilen istihbarat arşivinin oluşturulmasının temel 

amaçlarını aşağıda belirtilen üç başlık altında toplamak mümkündür. 

-Vergi istihbarat arşivinde toplanan bilgiler ile vergi kayıp ve kaçağına neden 

olan mükelleflerin daha kolay tespit edilmesi, 

-Vergi inceleme elemanlarına doğru bilgi akışı sağlayarak vergi inceleme ve 

denetimde etkinliğin arttırılması, vergi incelemelerinin hızlandırılması, 

-Vergisini ödeyen mükellef ile ödemeyen mükellefler arasındaki, vergisini 

ödeyen mükellef aleyhine olan haksız rekabetin önlenmesi yani vergi adaletinin 

sağlanmasıdır.
416
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4. TÜRKĠYE’DE VE ÇEġĠTLĠ ÜLKELERDE VERGĠ 

DENETĠM SĠSTEMĠNĠN YAPISI 

4.1. Türkiye’de Vergi Denetim Sisteminin Tarihsel GeliĢimi 

Vergi, günümüzde devlete gelir sağlama aracı olmaktan öteye ekonomik ve 

sosyal hayata müdahalenin, bazen de politik amaçları gerçekleştirmenin bir yöntemi ve 

aracı haline gelmiştir. Bu nedenle, vergileme, gelir dağılımı dengesizliğini giderme, 

yatırımların bölgeler arası dengeli dağılımı ve dış ödemeler bilançosunun denkliğini 

temin ile enflasyonun önlenmesi gibi çok değişik amaçlarla kullanılabildiği kadar 

ekonomik istikrarı sağlamada da önemli bir fonksiyona sahiptir.
417

  

Vergi ilişkisinde iki taraf bulunmaktadır. Bir tarafta vergi borçlusu olan 

mükellef, diğer tarafta ise alacaklı olan devlet yer almaktadır. Devletin alacaklarını 

tahsil etmek ve buna ilişkin konularda temsil yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiştir.
418

 

Vergi denetimi yetkisi de Maliye Bakanlığına verilmiştir. Ülkemizde vergi denetimi 

sanayileşmenin gecikmesi ile birlikte batılı ülkelerle kıyaslandığında geç başlamış ve 

organizasyonunu geç gerçekleştirmiştir.  

Özellikle Tanzimat döneminden itibaren devletin yeniden organize edilmesi 

çalışmaları ile birlikte denetim fonksiyonlarını ifa edecek özel birimlerin kurulması 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk defa 19. yüzyıl sonlarında 

vergi denetimi yapmak üzere bir denetim örgütü kurulmasına ihtiyaç hissedilmiştir. Bu 

nedenle devrin maliye nazırı tarafından hazırlanan ve devrin padişahı II. Abdülhamit 

tarafından uygun görülen 25 Temmuz 1879 tarihli “İrade-i Seniye” ye dayanılarak 

çıkarılan “Teftiş Muamelatı Maliye Nizamnamesi” ile “Heyet-i Teftişiye-i Maliye” 

(Maliye Teftiş Kurulu) kurulmuştur.419 

Maliye Teftiş Kurulunun oluşturulmasında başlıca iki zorunluluk rol 

oynamıştır. Bunlardan birisi Tanzimat’tan, özellikle Meşrutiyetten sonra devlet 

                                                 
417

 İsmail Can, Ekonomik Krize Karşı Uygulanması Gereken Vergi Politikası, Maliye Dergisi, Sayı 142, 

Ocak-Nisan 2003, s.69. 
418

 Mehmet Arslan, Vergi Hukuku, Alfa Yayınları, İstanbul, Şubat 2000, s.171. 
419

 http://www.mtk.gov.tr/Detay.aspx?contentID=178 (16.05.2010) 

http://www.mtk.gov.tr/Detay.aspx?contentID=178


 124 

yönetiminde beliren merkeziyetçi sistemin ağır basmasıdır. Ötekisi ise bu doğrultuda 

umur-u maliyenin tanzim ve ıslahı ile genel maliye örgütünün ülke içerisindeki 

iyileştirilmesine dönük olarak projeler üretmek; devlet örgütünün çalışmalarındaki 

eksiklikleri her an görüp, bakanın adına bakanın vekili olarak gidermek; bu eksikliklere 

neden olanlar hakkında gereken tüm işlemleri yapmaktır.
420

 

Cumhuriyet döneminde ise vergi denetimi, ilk kez bir müessese olarak 1926 

yılında kazanç vergisinin uygulanmasıyla başlamıştır. Kazanç vergisi kanununa göre, 

beyannamelerin incelenmesi görevi, tahakkuk teftiş memurlarına verilmiştir. Tahakkuk 

teftiş memurları, ülkemizde gerçek anlamda vergi denetimi görevini üstlenmiş ilk vergi 

inceleme elemanlarıdır. Ancak, formasyonları ve deneyimleri yeterli olmayan tahakkuk 

teftiş memurları, bu alanda başarılı olamamış daha sonra kaldırılmıştır.
421

 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra vergilerin denetimi için gerekli birimler, 

18.05.1929 tarih 1452 sayılı Devlet Memurları Maasatının Tevhit ve Teadülüne Dair 

Kanun’un kadro bölümlerinde ve ilgili yıllara ait Seneyi Maliyesi Muvazene-i 

Umumiye Kanunu’na ekli cetvellerde belirtilerek oluşturulmuştur. Maliye Bakanlığı 

merkez teşkilatı içinde; müfettiş, pul tahakkuk müfettişi ve tahsilat müfettişi gibi 

unvanları taşıyan denetim elemanları, 29.05.1936 tarih 2996 sayılı Maliye Vekaleti 

Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunla yapılan değişiklikle kaldırılmış yerine 

varidat kontrolörlüğü kadrosu oluşturulmuştur. Daha sonra, 03.08.1944 tarih 4644 sayılı 

kanunla, tahsilat kontrolörlüğü ve varidat kontrolör muavinliği kadroları ihdas 

edilmiştir. Nitekim 29.05.1946 tarih 4910 Sayılı Kanunla Vasıtasız ve Vasıtalı Vergiler 

Umum Müdürlükleri, Gelirler Genel Müdürlüğü adı altında birleştirilmiştir. Aynı 

yasayla gelirler kontrolörü, gelirler kontrolör yardımcısı ve tahsilat kontrolörü kadroları 

ihdas edilmiş, 1950 yılında varidat ve tahsilat kontrolörleri, gelirler kontrolörlüğü 

kadrosuna aktarılmıştır.
422

 

Türkiye’de büyük vergi reformunun başlangıç yıllarında, vergi denetiminin çok 

değişik bir açıdan ele alınması, bu işin inceleme tekniğini iyi bilen, dürüst, yüksek bilgi 
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ve ihtisasa sahip, tarafsız elemanlardan kurulu bir örgütçe yapılması gerektiği 

anlaşılmıştır. Beyana dayalı vergi sistemine geçiş döneminde girişilen reformun başarılı 

bir şekilde gerçekleştirilmesini ve yurt çapında vergi denetiminin yeni bir açıdan ele 

alınıp organize edilmesini sağlamak üzere 28 Mart 1945 tarih ve 4709 Sayılı Kanunla 

Maliye Bakanına bağlı Hesap Uzmanları Kurulu kurulmuştur.
423

 

1936 yılında 2996 Sayılı Maliye Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 

Kanun’da Varidat Kontrol Memuru olarak başlayan Vergi Denetmenleri, 1950 yılında 

5655 sayılı yasayla Vergi Kontrol Memuru, 1994 yılında 543 Sayılı KHK ile bugünkü 

Vergi Denetmeni unvanına kavuşmuştur. 

2010 yılı itibariyle vergi denetimi, Maliye Bakanı’na bağlı, maliye müfettişleri, 

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

başkanına bağlı olarak görev yapan gelirler kontrolörleri, stajyer gelirler kontrolörleri 

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

denetmenleri ve vergi denetmen yardımcıları ile vergi dairesi müdürleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’de bağımsız denetçilik, 1989 yılında 3568 Sayılı Serbest 

Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu ile gerekli yasal düzenlemeye kavuşturularak sisteme dahil olmuştur. Böylece 

vergi denetiminde kamu denetçilerinin yanında bağımsız denetçilerde denetimdeki 

yerini almıştır. Ancak bu yetki sınırlandırılmış özel bir yetkidir. Özel yetkiye sahip 

ancak kamuda görev yapan diğer bir vergi denetim elemanı grubu Yeminli Banka 

Murakıpları olup bu grubun vergi inceleme yetkisi 7129 Sayılı Bankalar Kanunu’ndan 

kaynaklanmakta ve sadece denetledikleri bankalar ile sınırlıdır. 

4.2. Türkiye’de Vergi Denetim Sisteminin Yapısı 

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

Bakanlığı’nın hukuksal yapısı 178 Sayılı KHK ile düzenlenmiştir. Maliye Bakanlığı’nın 

görevlerinden en önemlilerinden biri; “gelir politikasını geliştirmek, uygulamak ve 

                                                 
423

 http://www.huk.gov.tr/kurumsal.asp (22.05.2010) 

http://www.huk.gov.tr/kurumsal.asp
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devlet gelirlerini tahsil etmek” olunca, bunların uygulamasını takip etmek, 

değerlendirmek ve denetlemek görev ve yetkisi de bulunmaktadır.
424

 

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

merkez ve taşra teşkilatında görev yapan denetim birimleri aracılığı ile yerine 

getirilmektedir.
425

 Maliye Bakanlığının gelir ve harcama fonksiyonlarını birlikte 

üstlenmesi ve özellikle diğer Bakanlıklara tahsis olunan ödenek ve kadroların yerinde 

ve kanunlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi görevini 

yürütmesi nedeniyle; Bakanlık bünyesindeki denetim birimleri diğer Bakanlıklara göre 

farklılıklar göstermektedir.
426

 

Aşağıdaki şekil Maliye Bakanlığı’nın işlevsel denetim yapısını göstermektedir. 

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

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

denetimi iç denetim kapsamını; vergi denetimin ise denetimin dış kapsamını 

oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
424

 178 saylı KHK’nın 2. maddesinde Maliye Bakanlığı’nın görevleri; Maliye Politikasının 

hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak, gelir politikasının geliştirmek, 

uygulamak ve devlet gelirlerinin tahsil etmek, her türlü gelir- gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve 

diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak, görevlerin uygulanmasını takip etmek, 

değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek, kara para aklanmasının önlenmesi konusunda 

gerekli araştırma yapmak ve bu konuya uygulanacak esas ve usulleri belirlemek, olarak sayılmıştır. 

http://www.maliye.gov.tr/maliye/khk178a.htm, (13.09.2010) 
425

 Mustafa Ali Sarılı, Türkiye’de Vergi Denetiminin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüme Yönelik 

Yapılması Gereken Düzenlemeler, Muhasebe ve Denetime BakıĢ Dergisi,  Sayı 9, Mayıs 2003, s.105. 
426

 Fatih Acar, Gelir İdaresinin ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması, Vergi Sorunları 

Dergisi, Sayı 169, Ekim 2002, s. 204.  

http://www.maliye.gov.tr/maliye/khk178a.htm
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ġekil 1: Maliye Bakanlığı’nın ĠĢlevsel Denetim Yapısı 

 

 
Kaynak: Maliye TeftiĢ Kurulu, Denetim ġeması, http://www.mtk.gov.tr/detail.aspx?cid=70 

 

Vergi incelemesi ve vergi incelemesi yapmaya yetkililer Vergi Usul 

Kanunu’nun 135. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre vergi incelemesi; hesap 

uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi denetmenleri, 

vergi denetmen yardımcıları veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Maliye 

Müfettişleri, Maliye Müfettiş Muavinleri, Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer Gelirler 

Kontrolörleri, Gelirler Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında müdür 

kadrolarında görev yapanlar, her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisine haizdir.
427

 

Vergi Usul Kanununun 135’nci maddesinde vergi incelemesi yapmaya yetkili 

olanlar sayılmış olanlardan, ilin en büyük mal memuru  yani defterdar, vergi dairesi 

müdürleri, merkez ve taşra teşkilatında müdür olarak görev yapanlar sevk ve idare ile 

yükümlü olmaları ve vergi incelemesinin bir uzmanlık ve özel bir çalışma gerektirmesi 

sebebi ile bilfiil vergi incelemesi yapamamaktadırlar.  

Vergi denetimi, geniş anlamıyla idarenin ve vergi mükelleflerinin kanunlarla 

belirlenen ilkeler çerçevesinde hareket edip etmediklerinin tespiti olarak 

nitelendirilebilir. Vergi idaresinin denetim yetkisinin iki boyutu vardır. Birincisi; iç 

                                                 
427

 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 135.  Maddesi. 
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denetim denilen teftiş ve soruşturma, diğeri ise vergi incelemesi veya yükümlü denetimi 

olan dış denetimdir.
428

 

Bugün ülkemizde vergi denetimini bağlı bulundukları birimler, merkez ve taşra 

olarak sınıflandırırsak şöyle bir yapı karşımıza çıkmaktadır; 

Maliye Bakanına bağlı olarak;  

*merkezde maliye müfettişleri ve yardımcıları ile  

*hesap uzmanları ve yardımcıları, 

Gelir İdaresi Başkanına bağlı olarak; 

*merkezde gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri, 

*taşrada vergi dairesi müdürleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra 

teşkilatında müdür kadrolarında bulunanlar ile vergi denetmenleri ve vergi denetmen 

yardımcıları, tarafından yürütülmektedir. Ayrıca yoklama memurları ve gelir 

uzmanlarının da yaygın ve yoğun vergi denetimi yapma yetkileri bulunmaktadır. 

Ülkemizde denetim görevini yürüten vergi idaresinin dış denetime yetkili bazı 

denetçilerinin, aynı zamanda iç denetim yetki ve görevleri de vardır. Vergi incelemesine 

yetkili olan Maliye Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri aynı 

zamanda teftiş ve tahkikat görevlerini de yapmaktadırlar. Kısaca bu üç grup hem iç 

denetim ve hem de dış denetim işini üstlenmişlerdir. Bunların “vergi incelemesi” (dış 

denetim) ile “teftiş ve soruşturma” (iç denetim) yetkileri bulunmaktadır. Hesap 

uzmanlarının ise, sadece vergi inceleme yetkileri bulunmakta, teftiş ve soruşturma 

yetkileri bulunmamaktadır.  

                                                 
428

 Acar, s. 204. 



 129 

4.2.1. Maliye Bakanlığı Merkez TeĢkilatına Bağlı Vergi Denetim Birimleri 

4.2.1.1. Maliye TeftiĢ Kurulu 

Maliye Bakanlığı’nın vergi denetiminden sorumlu olan birimlerden birisi 

Maliye Teftiş Kurulu’dur. Ancak kurul inceleme yetkisinin yanında teftiş ve soruşturma 

sorumluluğuna da sahiptir. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının gelirlerinin 

denetimi konusunda yetkili olmaları bakımından denetimde önemli bir yere sahiptirler. 

Maliye Müfettişlerinin görev ve yetkileri, Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 

Hakkındaki 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
429

 (KHK), 543 Sayılı KHK ile 

değişik 20. maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır.
430

 Çalışma düzeni Maliye Teftiş 

Kurulu Tüzüğü ve Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. 

Maliye Teftiş Kurulu’nun görevi, Devlet mallarını korumak, gelir ve giderlere 

dair kanun ve düzenlemeler ile emirlerin uygulanmasını sağlamaktır.
431

 

Maliye Teftiş Kurulu, bir Başkan ile Maliye Başmüfettişi, Maliye Müfettişi ve 

Maliye Müfettiş Yardımcılarından oluşur ve Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan 

adına aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, 

kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan kuruluşlar 

ve bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki 

olan kuruluşları teftiş etmek, 

b) İmtiyazlı şirketlerle sermayesinde (a) bendinde yer alan kuruluşların iştiraki 

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

c) Dernek, vakıf ve sendikaları mali yönden teftiş etmek, 

                                                 
429

 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 14.12.1983 Tarih ve 18251 Sayılı Mükerrer Resmi 

Gazete’de Yayımlanmıştır. 
430

 543 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 24.06.1994 Tarih ve 21970 sayılı Resmi Gazete’de 

Yayımlanmıştır. 
431 Bilal Yücel, Amaç ve Unsurları Bakımından Maliye Teftiş Kurulu Uygulamalarında Klasik Anlamda 

Teftiş, Maliye Dergisi, Sayı 157, Temmuz-Aralık 2009, s.60. 
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d) Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların Maliye Bakanına ve Maliye 

Müfettişlerine tanıdığı teftiş ve inceleme yetkilerini kullanmak, (a) bendinde sayılan 

daire, kuruluş, fon ve ortaklıklar hakkında kendi kanunlarında özel denetim hükümleri 

öngörülmüş olması, Maliye Müfettişlerinin teftiş ve inceleme yetkilerini kısıtlamaz. 

Teftişe tabi olan daire, kuruluş, fon, dernek, vakıf, sendika ve ortaklıkların 

görevlileri, bunlara ait para ve para hükmündeki evrak ve ayniyat ile her türlü mal ve 

eşyayı ve bunlarla ilgili gizli de olsa bütün defter ve belgeleri, isteği üzerine Maliye 

Müfettişine göstermeye, saymasına ve incelemesine yardım etmeye mecburdurlar. Milli 

güvenlikle ilgili olup gizli kalması gereken konularda özel hükümler saklıdır.  

Teftiş sonucunda gizli veya açık zimmet veya ihtilas veya işlemlerinde önemli 

suiistimali görülen ya da muhafaza veya idaresi altında bulunan para ve para 

hükmündeki evrak ve ayniyat ile her türlü mal ve eşyayı ve bunların defter ve 

belgelerini göstermeyen memurlar, Maliye Bakanlığı memuru iseler Maliye Müfettişi 

tarafından, diğer bakanlıklara ve dairelere mensup iseler müfettişin talebi üzerine 

atamaya yetkili amirleri tarafından görevlerinden uzaklaştırılırlar.  

Ancak görevinden uzaklaştırılması gereken memur Milli Savunma 

Bakanlığı’na mensup ise, kolordu komutanının veya daha büyük amirlerinin yazılı 

izinlerinin alınması gerekir. Teftiş veya tahkik sırasında memuriyeti basında kalması 

teftişin veya tahkikatın yapılmasını güçleştireceğine kanaat getirilen memurlar, Maliye 

Bakanlığı memuru iseler Bakanlığın izni ile Maliye Müfettişi tarafından, diğer 

bakanlıklara mensup iseler Maliye Müfettişinin talebi üzerine ilgili bakanlıklar 

tarafından görevlerinden uzaklaştırılabilirler. 

Teftiş ve inceleme, sermayesinde Devletin iştiraki olan kuruluş, şirket, dernek, 

vakıf ve sendikalara ait olduğu takdirde, müfettiş raporu ilgili mercie tevdi edilir ve 

gereği bu merciler tarafından yapılarak sonucu Maliye Bakanlığına bildirilir.  

Maliye Teftiş Kurulu Başkanı, Maliye Müfettişi sıfat ve yetkilerini haiz olup, 

müfettişlerin Bakan adına idaresi ve çalışmalarının düzenlenmesi görevini yerine getirir. 

Maliye Teftiş Kurulu ve Maliye Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile 

çalışma esasları tüzükle düzenlenir. Müfettişlerle re’sen teftişe yetkili kılınan Müfettiş 
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Muavinleri doğrudan doğruya Maliye Bakanına bağlı olup onun adına teftiş, tetkik ve 

tahkikat yaparlar. Müfettişlerin Bakan adına yönetimi ve çalışmalarının düzenlenmesi 

başkana verilmiştir. Başkan, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahiptir. Maliye Müfettişlerinin 

görevleri: 

a) Genel Bütçeye dahil veya Katma Bütçe veya İl Özel İdare ve Belediye 

Bütçeleri gibi hususi ve mahalli bütçelerle yönetilen daire ve müesseseleri, 

b) İktisadi Devlet Teşekküllerinden sermayesinin tamamı Devlete ait olanlarla, 

Maliye Bakanlığı ile ilgili bulunanları, (Maliye Bakanlığınca onaylanmış teftiş programı 

gereğince ve alacakları tebligat üzerine ) 

c) İmtiyazlı şirketlerle; sermayesinde Devletin iştiraki olan müesseseleri, (İlgili 

Bakanlık veya dairenin isteği ve Maliye Bakanlığının emir ve müsaadeleri ile )  

d) Bütün dernekleri ve özellikle Devletten mali yardim görenleri (Maliye 

Bakanlığının tebliği veya görecekleri acil lüzum üzerine ) mali yönden teftiş etmek, 

e) Vergi Usul Kanunu gereğince vergi incelemelerinde bulunmak, 

f) Bankalar Kanunu gereğince Yeminli Bankalar Murakıplarına verilmiş 

görevleri yerine getirmek, 

g) Türk Parası Kıymetini Koruma kanun, karar ve tebliğlerine göre 

incelemelere girişmek, 

h) Bunların dışında özel kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlarla kendilerine 

verilen sair görevleri yerine getirmek, yetkisine sahiptirler.
432

  

Bakanlıkların kuruluşu ile ilgili 3046 sayılı kanunun 23. maddesinde; Teftiş 

Kurulu Başkanlıklarının, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına Bakanlık 

Teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili 

olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, Bakanlığın amaçlarını daha iyi 

gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla 

                                                 
432

 Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Madde 2. 
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gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak ve özel kanunlarla verilen diğer 

görevleri yapmak görev ve yetkileri bulunmaktadır.
433

  

Yarışma sınavıyla girilen bir kariyer mesleği olan Maliye Müfettişliğine 

Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak başlanır, üç yıl sonra yeterlik sınavında başarılı 

olunması halinde Maliye Müfettişi olmaya hak kazanılır, meslekte on yılını dolduranlar 

ise Maliye Başmüfettişliğine atanırlar. 

Tablo 5: Maliye MüfettiĢleri Kadro Durumu (2005-2009) 

 

Mevcut Kadro Dağılımı  2005  2006  2007  2008  2009  

Toplam Kadro  467  467  467  467  467  

BoĢ Kadro  358  357  339  323  307  

Dolu Kadro(1)  109  110  128  144  160  

Fiilen Görevde Olanlar(2)  77  81  102  122  135  

Başmüfettiş  42  41  41  51  56  

Müfettiş  31  26  23  12  9  

Müfettiş Yardımcısı  4  14  38  59  70  

Fark(1-2)  32  29  26  22  25  

İdari Görevdekiler  19  16  14  7  10  

Yurt Dışı Görevdekiler  12  10  11  14  12  

Askerdekiler  1  3  1  1  2  

Ücretsiz İzinli  -  -  -  -  1  
Kaynak: Maliye TeftiĢ Kurulu 2009 Yılı Faaliyet Raporu, 

http://www.mtk.gov.tr/pdf/2009%20MTK%20Faaliyet%20Raporu.pdf, s.12. 

MTK’nın Maliye Müfettişi kadro sayısı 467 olmasına karşılık, mevcut kadro 

hiç bir zaman bu sayıya ulaşmamıştır. 2009 yılındaki dolu kadro sayısı 160 olup boş 

kadro sayısı dolu kadronun yaklaşık iki katı bir oranda olup 307’dir. Dolu kadro sayısı 

ile fiilen görevde olanların sayısı arasındaki fark yani 25 müfettiş ise; idari görevdekiler, 

askerlik hizmetini yerine getirenler, yurtdışı eğitim ve araştırmaya gönderilenlerden 

kaynaklanmaktadır.
434

 

 

                                                 
433

 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 

202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 09.10.1984 tarih ve 

18540 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 
434

 Maliye TeftiĢ Kurulu 2009 Yılı Faaliyet Raporu,  

http://www.mtk.gov.tr/pdf/2009%20MTK%20Faaliyet%20Raporu.pdf, (12.07.2010) s.13. 

http://www.mtk.gov.tr/pdf/2009%20MTK%20Faaliyet%20Raporu.pdf
http://www.mtk.gov.tr/pdf/2009%20MTK%20Faaliyet%20Raporu.pdf
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Maliye Teftiş Kurulunun merkezi, Ankara’dadır. Ayrıca, MTK’nın, İstanbul ve 

İzmir’de sürekli çalışma merkezleri bulunmaktadır. Maliye Müfettişleri ve Müfettiş 

Yardımcıları, bu merkezlerde yaptıkları çalışmaların yanı sıra, yaz aylarında diğer 

bölgelerde de “turne” adı verilen çalışmalar yaparlar. Maliye Müfettiş ve 

Yardımcılarının “Merkez” ve “Turne” çalışmalarını belirleyen ayrıntılı programlar yılda 

iki defa Maliye Bakanı’nın onayı ile yürürlüğe konulur. Maliye Müfettişleri ve 

yardımcıları, Kurul tarafından kendilerine sunulan rahat çalışma mekanlarında, 

teknolojinin en son imkanlarından faydalanarak çalışmalarını sürdürürler. Bu bağlamda, 

Maliye Müfettişleri ve yardımcıları, çalışmalarında, kullanımlarına verilen notebooklar 

ile zaman ve mekandan bağımsız olarak Maliye Teftiş Kurulu VPN yapısını kullanarak 

intranet (iç ağ) üzerinden kendileri için gerekli olan bilgilere ulaşabilirler. 

Maliye Müfettişleri, teftiş, soruşturma ve danışmanlık hizmetlerinin yanında 

yürüttükleri bu görevlerin çoğu kez ayrılmaz bir unsuru olarak vergi incelemeleri 

yapmaktadırlar. 2005-2009 dönemindeki vergi inceleme sonuçları yıllar itibariyle 

aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

Tablo 6: Maliye MüfettiĢleri Tarafından Yapılan Vergi Ġnceleme Sonuçları (2005-

2009) 

 

Vergi Ġnceleme Sonuçları 

(TL) 
 

2005 2006 2007 2008 2009 

 

1- Beyan Edilen Matrah 

 

3.443.508 33.578.690 657.770.993 1.989.392.091 155.811.696 

 

2-Bulunan Matrah Farkı 

 

4.371.242 41.712.434 132.557.590 158.452.669 153.231.207 

 

3-Tarh Edilmesi Gereken 

Vergi ve Fonlar 

 

609.322 9.745.591 80.215.457 14.413.562 23.728.047 

 

4-Cezalar Toplamı 

 

4.528.874 62.070.718 66.761.522 18.130.277 25.071.288 

 

5-Vergi+Fon+Cezalar (3+4) 

 
5.138.196 71.098.887 146.976.979 32.543.839 48.799.335 

Kaynak: Maliye TeftiĢ Kurulu 2009 Yılı Faaliyet Raporu, 

http://www.mtk.gov.tr/pdf/2009%20MTK%20Faaliyet%20Raporu.pdf, s.35. 

http://www.mtk.gov.tr/pdf/2009%20MTK%20Faaliyet%20Raporu.pdf
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Maliye Müfettişleri, Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak ve onun doğrudan 

emrinde çalışmakla birlikte, doğru ve tarafsız incelemelerde bulunmaktadır.
435

 Aşağıda 

Maliye müfettişleri tarafından 2005 yılından 2009 yılına kadar yapılan vergi inceleme 

sonucunda ortaya çıkan vergi kaçağı  bulunmaktadır. 

Tablo 7: Maliye MüfettiĢleri Tarafından GerçekleĢtirilen Vergi 

Ġncelemelerinde Ortaya Çıkan Vergi Kaçağı Oranları (2005-2009) 

DENETĠM BĠRĠMLERĠ 

Maliye MüfettiĢleri 

RAPOR 

SAYISI 

ĠNCELENEN 

MATRAH TL 

(1) 

BULUNAN 

MATRAH 

FARKI  TL 

(2) 

VERGĠ 

KAÇAĞI 

%(2/1) 

 

2009 
270 155.781.696 153.231.207 98 

 

2008 
214 1.989.392.091 158.452.669 8 

 

2007 
208 657.770.993 132.557.590 20 

 

2006 
90 33.578.690 41.712.434 124 

 

2005 
47 3.630.946 4.640.211 128 

Kaynak: Gelirler Kontrolörleri Derneği, Son BeĢ Yıllık Vergi Ġnceleme Sonuçları, 

http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?ss=13 , Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu, 

http://www. gib.gov.tr 

 

Maliye Müfettişleri tarafından gerçekleştirilen vergi inceleme sonuçlarına göre, 

2005 yılında 47 olan inceleme sayısı 2006 ve 2007 yıllarında yaklaşık olarak birer kat 

artış göstermiş bulunmaktadır. Bu artış eğiliminin 2008 ve 2009 yıllarında da düşük olsa 

bile devam etmekte olduğu göze çarpmaktadır.  Ancak vergi kaçağı oranı, 2007 yılında 

%20 ve 2008 yılında da %8 olarak en düşük seviyelerde gerçekleşmiştir. 2009 yılında 

hem inceleme sayısı artarak 270’e yükselmiş hem de vergi kaçağı oranı artarak %98’e 

ulaşmış bulunmaktadır. 

4.2.1.2. Hesap Uzmanları Kurulu 

Maliye Bakanlığı’nın vergi denetiminden sorumlu en önemli birimlerinin 

başında Hesap Uzmanları Kurulu gelmektedir. Hesap Uzmanları diğer denetim 

birimlerinde yer alan bilgilerin aksine, sadece vergi incelemesi alanında uzmanlaşmış 

                                                 
435

 Mahfi Eğilmez, Maliye Teftiş Kurulu, Radikal Gazetesi, 17 Şubat 2008, 

http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=247679,  (12.06.2010) 

http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?ss=13
http://www/
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=247679
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kişilerdir. Öyle ki, ülkemizde vergi sisteminin geliştirilmesi ve modernleştirilmesi için 

yapılan reform çalışmalarında Hesap Uzmanları Kurulunun rolü büyük olmuştur. Bu 

örgütün kuruluşu vergi denetiminin tarihi gelişimi süreci içerisinde başlı başına bir 

dönüm noktasıdır.
436

 Vergi incelemeye yetkileri bulunan hesap uzmanlarının teftiş ve 

soruşturma yetkileri yoktur.
437

 

Hesap Uzmanları Kurulu, Maliye Bakanlığı’na verilmiş bulunan vergi denetim 

işlerini yapmak, yönetmek ve yürütmek, bu konuda plan ve programlar hazırlamak, her 

türlü vergi konularına ve bunların uygulanmasına ait ilmi ve teknik araştırma ve etütler 

hazırlamak, iktisat, maliye, işletmecilik ve muhasebe konularında Maliye Bakanlığınca 

lüzum gösterilecek her türlü inceleme ve araştırmaları yapmak amacı ile kurulmuştur.  

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Maliye Bakanlığı teşkilat şemasında 

doğrudan Bakana bağlı olarak yer almaktadır.
438

 

Hesap Uzmanları görevlerini Maliye Bakanı adına yaparlar. Hesap 

Uzmanlarına her türlü görev; inceleme, araştırma, etüt ve soruşturma işleri kurul 

başkanı ya da başkanın görevlendirileceği diğer bir kıdemli hesap uzmanı tarafından 

verilir. HUK’un merkezi Ankara’dır. Hesap Uzmanlarının bölge merkezlerini Maliye 

Bakanı belirler. Hesap Uzmanları Kurulu’nun statüsü ile görev ve yetkileri, 4709 sayılı 

Hesap Uzmanları Kurulu’nun kuruluş kanununda belirtilmiştir.
439

  

Görev ve yetkileri, 4709 sayılı Kuruluş Kanunu yanında 12.12.1983 gün ve 

178 sayılı “Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname (KHK)” ve 08.07.1970 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan HUK 

Yönetmeliği’nde belirlenmiş olan Hesap Uzmanları Kurulu; ağırlıklı olarak ekonomik 

içerikli dış kamusal denetim fonksiyonunu üstlenmiş bulunmaktadır. Sürdürülen 

denetimle bir yandan kamu finansmanının reel kaynaklardan sağlanmasına yardımcı 

olunurken, diğer yandan da yapılan incelemelerden elde edilen sonuçlarla uygulanan 

                                                 
436

 Tekin ve Çelikkaya, s. 217. 
437

 Irmak ve Bilen, s.131. 
438

 Hesap Uzmanları Kurulu 2009 Yılı Faaliyet Raporu, Mart 2010, Ankara, s. 7. 
439

 4709 sayılı Hesap Uzmanları Kurulu Kanunu, 05.04.1945 Tarih ve 5974  Sayılı Resmi Gazetede 

Yayımlanmıştır. 
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ekonomik ve mali tedbirlerin etkinliklerinin ölçümlenmesi suretiyle genel ekonomik 

kararların alınmasında kullanılacak verilerin toplanmasına yardımcı olunmaktadır.
440

 

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

kanunlarının emrettiği mükelleflerin hesaplarını incelemek ve Maliye Bakanı tarafından 

lüzum görülecek etütleri yapmaktır. Kurulun belirtilen görevi yanında özel bilgi ve 

ihtisası gerektirmesi nedeniyle çeşitli Kanun, Kararname ve Bakanlık Makamı’nın 

onayları ile üstlendiği görevler şunlardır: 

- Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, Yabancı Sermayeyi Teşvik 

Kanunu, Bankalar Kanunu, Sigorta Şirketlerinin Kuruluş ve Murakebesi Hakkında 

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

Kanunu hükümlerine göre yürütülen mali incelemeler yanında; İktisadi Devlet 

Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları ve Vakıflara ilişkin vergi ve kambiyo 

denetimlerini yapmak,  

- Devlet gelirleri politikasının oluşturulması ile ilgili çalışmalara katılmak, 

vergi sistemi ve tekniğinin geliştirilmesi, uygulamalardaki tereddüt ve aksaklıkların 

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

uygulama ile ilgili etüt ve araştırmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak, 

-Kurul mensuplarının vergi mevzuatı ile ilgili eğitim ve öğretimi yanında 

Bakanlıkça gerekli görülen konularda, kamu personelinin eğitimi ve mükelleflerin 

aydınlatılması amacıyla açılacak kurs, seminer ve konferanslara katılmak ve danışma 

hizmetlerini yürütmek, 

-Çeşitli fakülte ve yüksekokullar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 

gelen öğretim görevlisi, danışman ve uzman taleplerini Bakanlık Makamının uygun 

göreceği şekilde karşılamak, 

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

soruşturma işlerini yapmak. 

                                                 
440

 Hesap Uzmanları Kurulu 2009 Yılı Faaliyet Raporu, s. 4. 
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Hesap Uzmanları Kurulu ağırlıklı olarak ekonomik içerikli dış kamusal 

denetim fonksiyonunu üstlenmiş bulunmaktadır. Sürdürülen denetimle bir yandan kamu 

finansmanının reel kaynaklardan sağlanmasına yardımcı olunurken, diğer yandan da 

yapılan incelemelerden elde edilen sonuçlarla uygulanan ekonomik ve mali tedbirlerin 

etkinliklerinin ölçümlenmesine ve bu sonuçların idarece değerlendirilmesi suretiyle de 

alınacak genel ekonomik kararlarla ilgili verilerin toplanmasına yardımcı olunmaktadır. 

Hesap Uzmanlarının başlıca görevleri şunlardır: 

a) İşletmelerde vergi incelemeleri yapmak, 

b) Vergi Kanunları ile Vergi Usul Kanununun ve diğer kanunların yetki verdiği 

her türlü vergi tekniğiyle ve vergi suçlarıyla ilgili inceleme, kontrol ve işlemleri 

yapmak, 

c) Kamu teşebbüsleri ve Devletin ilgili bulunduğu diğer müessese ve 

teşekküllerde, derneklerde Maliye Bakanının gerekli göreceği vergi dışı incelemeleri 

yapmak,  

d) Mükellefleri yetiştirmek ve aydınlatmak amacı ile danışma ve kurs yapmak, 

konferans vermek ve sair benzeri çalışmaları yapmak ve yürütmek, 

e) HUK’un Sınav Komisyonuna, Grup ve Ekiplerine ve diğer komisyon ve 

komitelerine katılmak, 

f) Çalışmalar sırasında rastlanan, mali hükümler ve bunların uygulanmasında 

düzeltilmesi, değiştirilmesi ve açıklanması gerekli görülen hususlara dair gözlem ve 

görüşleri Başkanlığa duyurmak, 

g) Maliye Bakanının isteği üzerine iktisat, maliye ve işletmecilik ve mali 

denetim konularında ilmi ve teknik araştırma ve etütler yapmak, tasarılar hazırlamak ve 

sair incelemelerde bulunmak, 

h) Hesap Uzmanlarının, Hesap Uzman Muavinlerinin mesleki alanda yetişme 

ve yükselmelerini sağlayıcı konferans, kurs ve seminerler ve benzeri sair çalışmalar 

yapmak, 
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ı) İlgili makamlar tarafından yetkili kılınmak suretiyle soruşturmalar ve 

bilirkişi incelemeleri yapmaktır.  

Hesap Uzmanları genellikle özel bilgi ve uzmanlığı gerektiren büyük mali, 

ticari ve sınai müesseselere ilişkin incelemeleri üstlenir ve yaparlar. Hesap Uzmanları 

tüm gelir kanunlarına ilişkin olarak vergi denetimi yapmaya yetkilidirler. Ancak 

denetimde etkinlik ve verimliliği sağlamak üzere, incelemeler özellikle Gelir Vergisi, 

Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ve Damga Vergisi 

ile ilgili önem taşıyan ve uzmanlığı gerektiren mükellefiyetler etrafında 

yoğunlaşmaktadır. 

Hesap Uzmanları Kurulu, Kurul Başkanının yönetiminde Baş Hesap Uzmanı, 

Hesap Uzmanı ve Hesap Uzmanı Muavinlerinden teşekkül eder. Ayrıca, Hesap 

Uzmanları Kurulunun merkezde ve devamlı inceleme yerleri olan Ankara, İstanbul, 

İzmir ve Büyük Mükellefleri İnceleme Gruplarında müdür veya şef ile gereği kadar 

personelden teşekkül eden büro personeli bulunmaktadır.
441

 

Tablo 8: Hesap Uzmanları Kadro Durumu (2005-2009) 

Mevcut Kadro Dağılımı  2005  2006  2007  2008  2009  

Toplam Kadro  1151 1151 1151 1151 1151 

YılbaĢı Fiili Kadro Sayısı  294 293 290 305 306 

Ġstifa  10 9 14 11 4 

Nakil   13 7 8 5 4 

Emekli - 6 3 3 1 

HUZ Olmadan Ayrılanlar - - - 3 3 

Vefat - - - 1 - 

Toplam  23 22 25 23 12 

Yıl İçinde Katılan Hesap Uzmanları  1 2 4 3 2 

Yıl İçinde Katılan Hesap Uzman Yardımcısı 21 17 36 21 12 

Yıl Sonu Toplam Kadro 293 290 305 306 308 
Kaynak: Hesap Uzmanları Kurulu Kadro Hareketleri, 

http://www.huk.gov.tr/kurumsal.asp?id=8  

 

2009 yılı sonu itibariyle Kurul Başkanlığında 140 Baş Hesap Uzmanı, 88 

Hesap Uzmanı, 80 Hesap Uzman Yardımcısı olmak üzere toplam 308 Hesap Uzmanı 

görev yapmaktadır.
442
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Aşağıdaki tabloda, Hesap Uzmanları Kurulu’nun 2005-2009 yılları arasındaki 

dönemde gerçekleştirdiği vergi incelemelerinin ölçülebilir sonuçları özet halinde 

verilmektedir. 

Tablo 9: Hesap Uzmanları Tarafından GerçekleĢtirilen Vergi 

Ġncelemelerinde Ortaya Çıkan Vergi Kaçağı Oranları (2005-2009) 

DENETĠM BĠRĠMLERĠ 

Hesap Uzmanları 
RAPOR SAYISI 

ĠNCELENEN 

MATRAH TL (1) 

BULUNAN 

MATRAH 

FARKI  TL (2) 

VERGĠ 

KAÇAĞI 

%(2/1) 

2009 2.542 72.377.237.624 14.009.129.241 19 

2008               2.257        19.205.401.726          11.828.006.641     62 

2007               3.133        23.687.190.962        11.876.653.673     50 

2006               5.265        12.367.971.680          5.753.270.900     47 

2005               3.078          8.513.856.830          5.592.837.186     66 

Kaynak: Gelirler Kontrolörleri Derneği, Son BeĢ Yıllık Vergi Ġnceleme Sonuçları, 

http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?ss=13 , Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu, 

http://www. gib.gov.tr 

 

HUK tarafından 2005-2009 tarihleri arasında gerçekleştirilen vergi inceleme 

sonuçları göz önüne alındığında, 2006 yılını takip eden ilk iki yılda inceleme sayısının 

azaldığı, 2009 yılında ise 2008 yılına göre tekrar artış gösterdiğini görmekteyiz. 

Görüldüğü üzere, 2006 yılından sonra ilk iki yılda inceleme sayısının azalmasına 

rağmen vergi kaçağı oranının arttığını göstermektedir. Fakat 2009 yılında yapılan 

incelemelerde vergi kaçağı oranı nispi olarak düşüş göstermiş olmakla birlikte tutarsal 

olarak arttığını görmekteyiz.  

4.2.2. Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’na Bağlı Denetim Birimleri 

16.05.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir İdaresi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile gelir idaresinin teşkilatı ve 

görevlerinde köklü değişiklikler yapılmış ve böylece 1950 yılında 2996 sayılı Maliye 

Bakanlığının Teşkilat kanununda değişiklikler yapan 5655 sayılı kanunun ardından 

yaklaşık 60 yıllık gelenek önemli değişikliğe uğramıştır.
443

 

5345 Sayılı Kanun’unda kanunun amacı; gelir politikasını adalet ve tarafsızlık 

içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin 
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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 ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığı’na bağlı 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurulmasına, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına 

ilişkin esasları düzenlemektir, şeklinde açıklanmıştır.
444

 

4.2.2.1. Gelirler Kontrolörleri 

Gelirler Kontrolörleri, Maliye Vekaleti ve Vazifeleri Hakkındaki 29.05.1936 

tarih ve 2996 sayılı Kanun ile Maliye Bakanlığı bünyesinde merkez denetim elemanı 

olarak Varidat Kontrolörlüğü adı altında kurulmuş olup, 1946 yılında Varidat Umum 

Müdürlüğü, Gelir Umum Müdürlüğü adı altında yeniden düzenlenirken, Varidat 

Kontrolörlüğüne de Gelirler Kontrolörlüğü adı verilmiştir. Gelirler Kontrolörleri, 1970 

yılında vergi incelemesi yapmaya başlamışlardır. Daha sonra Gelir İdaresi 

Başkanlığının kurulması ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı olarak Gelirler 

Kontrolörleri Daire Başkanlığı şeklinde örgütlenmişlerdir.
445

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ana hizmet birimlerinden olan Gelirler 

Kontrolörleri Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır:  

a) Başkanlığın vergi inceleme ve denetim yıllık planına uygun olarak, vergi 

inceleme ve denetimlerinin gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri 

tarafından yerine getirilmesini sağlamak.  

b) Gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri tarafından yapılacak 

vergi inceleme ve denetimine ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve 

ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak.  

c) Gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörlerinin Başkanlıkça 

belirlenecek görev yerlerinde çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek. 
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d) Vergi inceleme ve denetimlerinin etkinlik ve verimliliğini artırıcı tedbirler 

konusunda görüş ve önerilerde bulunmak. 

e) Başkanlıkça verilecek konularda etüt, araştırma ve incelemeler yapmak. 

f) Mevzuatla gelirler kontrolörlerine verilen görevleri yapmak ve yetkileri 

kullanmak. 

g) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. Maliye Bakanlığı’nın 

Teşkilat ve Görevleri hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 43. maddesinde Gelir İdaresinin “her türlü 

faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak; teftiş, inceleme ve soruşturma işleriyle kanunlar ve 

diğer mevzuatla kendilerine verilen görevleri” yapacakları belirtilerek, aynı kanun 

hükmünde kararnamenin 12. maddesi ve 543 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile bu 

maddeye eklenen bentlerde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görevleri sayılarak Gelir İdaresi 

Başkanı, “Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri Kontrolörleri vasıtasıyla inceletir ve 

denetletir” hükmüne yer verilmiştir. 

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

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

vergi inceleme yetkisini haiz” oldukları; 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 134. maddesi, 

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

hesaplarını teftiş ve kontrole yetkili bulundukları ve 4208 sayılı “Karaparanın 

Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 3. maddesinin iki ve üçüncü fıkraları da 

Gelirler Kontrolörlerinin karapara aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi ile 

görevli ve yetkili oldukları hükmüne amirdir. Bu hükümler ve ilgili diğer mevzuat 

hükümleri çerçevesinde Gelirler Kontrolörlerinin görev ve yetkileri denetim çeşitleri ile 

görev ve yetkiler itibariyle şunlardır: 

a) Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının bütün işlerini teftiş 

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

İstihbarat arşivleri, Vergi dairesi, Takdir komisyonları ve Uzlaşma komisyonlarının 

teftişi.) 



 142 

b) Vergi Dairelerine ait para, kıymetli kağıt, mal ve eşyanın saklanmasına 

mahsus kasa, depo, ambar ve benzerlerinin muhtevasını saymak ve tespit etmek, 

c) Maliye Memurları hakkında soruşturma yapmak, 

d) Teftiş ve soruşturmayla ilgili mahrem de olsa her türlü defter, belge ve 

yazıları incelemek, 

e) Harçlar Kanunu uyarınca yurtiçinde ve yurtdışında, harçları tahsile yetkili 

memurların hesaplarını teftiş ve kontrol etmek, 

f) Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince vergi kanunları açısından 

mükellefler hakkında her türlü vergi incelemesi yapmak, 

g) 4208 sayılı Kanun kapsamına giren kara para aklama suçunun araştırma ve 

incelemesini yapmak, 

h) Kanunlar, özel anlaşmalar ve sair mevzuatla yürütülmesi Gelir İdaresi 

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

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

muktezalar hakkında görüş ve önerilerde bulunmak, 

ı) Kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerde verilen diğer görevleri yerine 

getirmek, 

j) Bakanlık Makamı veya Gelir İdaresi Başkanlığınca istenen diğer işleri 

yapmak, görev ve yetkilerine ek olarak; 

Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın personelinin, üniversite, 

Maliye Kursu öğrencilerinin ve mükelleflerin eğitimi, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında eğitim görevleri ile mali ve ekonomik konularda etüt ve araştırma yapma 

görevleri de vardır. 

Gelirler Kontrolörleri Maliye Bakanı adına görev yapar ve Gelir İdaresi 

Başkanı tarafından yönetilirler. Gelir İdaresi Başkanı, yönetimi “Gelirler Kontrolörleri 

Daire Başkanlığı” vasıtasıyla yürütür. Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı bir 
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Başkan ile Bakanlık tarafından görevlendirilecek Gelir İdaresi Grup Başkanlarından 

oluşur.  

Gelirler Kontrolörlerinin daimi çalışma yeri olan Ankara, İstanbul ve İzmir 

illerinde Grup Başkanlıkları bulunur. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunan Grup 

Başkanlıkları çalışmalarını Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığına bağlı olarak Grup 

Başkanları eliyle yürütürler. Grup Başkanlıkları bir başkan ile yeteri kadar başkan 

yardımcısı, Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörlerden oluşur. Gelirler 

Kontrolörlerinin çalışmaları yıllık plan ve programlara göre grup ve turne görevleri 

olarak düzenlenir. Turne çalışmaları, Gelirler Kontrolörlerinin bağlı oldukları grup 

merkezleri dışında Türkiye genelinde teftiş ve vergi incelemesi şeklinde yürütülür. 

Turne süreleri en az 2 en çok 4 ay olup mesleki kıdem ve unvana göre değişmektedir. 

Gelirler Kontrolörleri turne çalışmaları dışında aralıksız olarak teftiş, soruşturma ve 

vergi incelemesi çalışmalarında bulunurlar. 

Tablo 10: Gelirler Kontrolörleri Kadro Durumu (2005-2009) 

Mevcut Kadro Dağılımı  2005  2006  2007  2008  2009  

Toplam Kadro  900 900 900 900 900 

Gelirler BaĢkontrolörü  193 197 184 205 202 

Gelirler Kontrolörü  115 93 89 66 59 

Yetkili Stajyer Gelirler Kontrolörü  - 18 22 7 33 

Yetkili Toplamı 308 308 295 278 294 

Yetkisiz Stj. Gelirler Kont. 22 18 16 26 69 

Yıl Ġçinde BaĢlayan Stj.G.K. 13 14 17 21 - 

Yetkisiz Toplam 22 18 33 47 69 

Genel Toplam  330 326 328 325 363 
Kaynak: Gelirler Kontrolörü Kadro Dağılımı, http://www.gelkont.gov.tr/content.aspx?id=4  

2009 yılı sonu itibariyle Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığına bağlı olarak 

202 Gelirler Başkontrolörü, 59 Gelirler Kontrolörü, 33 Yetkili Stajyer Gelirler 

Kontrolörü ve 69 Yetkisiz Stajyer Gelirler Kontrolörü olmak üzere toplam 363 Gelirler 

Kontrolörü Görev Yapmaktadır. 

 

http://www.gelkont.gov.tr/content.aspx?id=4
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Vergi denetiminde son derece büyük bir yere sahip olan Gelirler 

kontrolörlerinin yapmış olduğu incelemeler aşağıdaki tabloda yıllar bazında 

gösterilmiştir. 

Tablo 11: Gelirler Kontrolörleri Tarafından GerçekleĢtirilen Vergi 

Ġncelemelerinde Ortaya Çıkan Vergi Kaçağı Oranları (2005-2009) 

 

DENETĠM BĠRĠMLERĠ 

Gelirler Kontrolörleri 
RAPOR SAYISI 

ĠNCELENEN 

MATRAH TL (1) 

BULUNAN 

MATRAH 

FARKI  TL (2) 

VERGĠ 

KAÇAĞI 

%(2/1) 

 

2009 
1.336 9.746.156.433 74.626.543.853 766 

 

2008 
2.351      6.906.461.648        190.481.501.165     2.758 

 

2007 
3.467      4.173.400.835        12.463.608.975     299 

 

2006 
3.414    19.747.548.207        37.200.280.934     188 

 

2005 
3.943      9.748.973.841        30.233.862.613     310 

Kaynak: Gelirler Kontrolörleri Derneği, Son BeĢ Yıllık Vergi Ġnceleme Sonuçları, 

http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?ss=13 , Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu, 

http://www. gib.gov.tr 

 

Gelirler kontrolörleri tarafında yapılan vergi inceleme sonuçları 

incelendiğinde, vergi inceleme sayısı dönem başı olan 2005 senesinde 3.943 iken bu 

sayı 2006’da 3.414’e inmiş 2007’de 3.467’e ulaşmış, 2008’de 2351’e inmiş ve nihayet 

2009 yılında en düşük seviyesi olan 1.336’ya inmiştir. Vergi kaçağı oranı 2005 yılında 

%310 iken, bu oran 2006 yılında vergi inceleme sayısındaki düşüşe bağlı olarak düşüş 

göstermiş 2008 yılında tarihi zirvesine ulaşmış ve % 2.758’e ulaşmış ve 2009 yılında da 

yine yüksek bir seviye olan % 766 seviyesinde bulunmuştur.  2009 yılı ise en yüksek 

matrah farkının bulunduğu yıldır. 2009 yılında ise matrah farkı bir önceki yıla göre 

düşmüş fakat yinede 74.626.543.853-TL ile toplam tutarda diğer yılların üzerinde 

seyretmiştir. 

4.2.2.2. Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ana hizmet birimlerinden olan Denetim ve Uyum 

Yönetimi Daire Başkanlığının kanunda belirtilen görevleri şunlardır:
446

  

                                                 
446

 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 13,  

http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?ss=13
http://www/
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a) Uyum bozukluklarını tespit ve analiz etmek, çözümler üretmek suretiyle 

mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü uyumunu sağlamak,  

b) Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığında oluşacak bilgileri 

değerlendirerek vergi incelemesine yetkili birimlerin kullanımına sunmak, 

c) Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun sekretarya 

hizmetlerini yürütmek. 

d) Vergi inceleme ve denetimine ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, 

standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, inceleme ve denetim rehberleri 

hazırlamak, (6009 sayılı kanunun 39.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır) 

e) Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek, bu konuda gerekli tedbirleri 

önermek ve çalışmaları yapmak,  

f) Yıllık vergi inceleme ve denetim planına uygun olarak vergi denetmenleri ve 

yardımcıları tarafından vergi inceleme ve denetimlerinin yapılmasını sağlamak. 

g) Vergi incelemesine yetkili birimlerin inceleme ve denetim sonuçlarını 

izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak,  

h) Vergi inceleme ve denetimlerinin etkinlik ve verimliliğini artırıcı tedbirleri 

almak, bu konuda görüş ve önerilerde bulunmak, 

i) Vergi inceleme ve denetim çalışmalarında merkez ve taşra birimleri arasında 

koordinasyonu sağlamak, 

j) Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve 

sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit 

etmek. 

k) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek, 

l) Görev alanıyla ilgili olarak Başkanlıkça verilecek konularda araştırma ve 

incelemeler yapmak, önerilerde bulunmak,  



 146 

m) Başkanlığın görev alanına giren konularda 3568 sayılı Serbest 

Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanununun uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve tereddütleri gidermek,  

n) Tek düzen hesap planı ve mali tablolara ilişkin çalışmalar yapmak veya 

yapılmasına katkıda bulunmak, 

o) Muhasebe standartlarının belirlenmesine ilişkin çalışmalara katılmak ve 

görüş bildirmek,  

p) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

4.2.3. Vergi Dairesi BaĢkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü’ne Bağlı 

Denetim Birimleri 

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun uyarınca
447

; 06.07.2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

2005/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bulunduğu ilin adıyla 29 ilde Gelir İdaresi 

Başkanlığı’na doğrudan bağlı birer vergi dairesi başkanlığı kurulması kararlaştırılmış, 

16.09.2005 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca, 5345 sayılı Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5436 sayılı Kanunun 14. 

maddesiyle değişik 23. maddesi uyarınca; 05.08.2006 tarihli ve 26250 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir İdaresi 

Başkanlığına doğrudan bağlı İstanbul ilinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 

Başkanlığı kurulmuştur. 

Vergi Dairesi Başkanlığının amacı, yetki alanı içinde ekonomik faaliyetleri ve 

gelişmeleri yakından takip etmek, sektör ve mükellef gruplarının ihtiyaçlarına uygun 

hizmetleri en iyi şekilde sunmak ve geliştirmek suretiyle vergi yükümlülüklerini yerine 

getirmelerini sağlamaktır. Vergi Dairesi Başkanlığı; yetki alanı içindeki mükellefi tespit 

etmek, vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin tarh, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, 

iade, ödeme, muhasebe ve benzeri işlemleri yapmak, bu işlemler ile diğer işlemlerinden 

dolayı idari yargı mercileri nezdinde yaratılan ihtilaflarla ilgili olarak bu merciler 

                                                 
447

 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 23. 
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nezdinde talep ve savunmalarda bulunmak, gerektiğinde temyiz ve tashihi karar 

talebinde bulunmak, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini yürütmek, vergi 

uygulamalarını geliştirmek ve iyileştirmek, mükelleflere kanunların uygulanması ile 

ilgili görüş bildirmek, mükellefi hakları konusunda bilgilendirmek ve uygulamalarında 

mükellef haklarını gözetmek, mükellef hizmetleri ile bilgi işlem, istatistik, bilgi 

toplama, eğitim, satın alma, kiralama, vergi inceleme ve denetimi, uzlaşma, takdir ve 

benzeri görevleri ve işlemleri yürütmekle görevli ve yetkilidir. Vergi dairesi 

başkanlıkları bünyesinde; mükellef hizmetleri, vergilendirme, denetim, tahsilât ve 

hukuk işleri, muhasebe, insan kaynakları, destek hizmetleri ve benzeri fonksiyonlar için 

grup müdürlükleri ve bunlara bağlı müdürlükler ile yetki alanlarında ekonomik analizler 

yapmak ve mükellef hizmetlerini en yakın yerden sunmak üzere şubeler kurulur. 

Merkez ile taşra birimleri arasındaki fonksiyonel ilişkiler doğrudan sağlanır. Bunların 

organizasyon yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları, merkez teşkilatıyla ilişkileri 

ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
448

  

Vergi Dairesi Başkanlıkları aşağıda belirtilen işlemleri yapmakla görevlidir:
449

 

a) Vergi kanunları ve özel kanunlarla belli edilen devlet gelirlerine ilişkin olarak 

mükellefi tespit etmek ve bu gelirlerin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, terkin, tecil, iade, 

ödeme, muhasebe ve diğer işlemlerini yapmak,  

b) Görev alanına giren işlemlere ilişkin ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri 

nezdinde talep ve savunmalar ile gerektiğinde itiraz, temyiz ve tashihi karar talebinde 

bulunmak, Gelir İdaresi Başkanlığınca devredilen yetki çerçevesinde itiraz, temyiz ve 

tashihi karar yoluna gitmekten vazgeçmek, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini 

yürütmek, 

c) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve 

mükellef hizmetlerini gerçekleştirmek,  

d) Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven 

esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak, 

                                                 
448

 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde 24. 
449

 Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Madde 6, 07.09.2005 tarih ve 25929 

Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 
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e) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her 

türlü iletişim aracını kullanmak suretiyle bilgilendirmek, 

f) Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi ve uygulama birliğinin 

sağlanmasına yönelik tedbirleri almak, 

g) Mükelleflerinin vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt 

ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek, 

h) Meslek mensuplarını ve ilgili odaları bilgilendirme faaliyetlerini yerine 

getirmek, 

i) Yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi 

toplamak, araştırmalar yapmak ve faaliyet konularına ilişkin gerekli istatistikleri 

oluşturmak, 

j) Yetki alanına ilişkin denetim planı konusunda önerilerde bulunmak, Gelir 

İdaresi Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını uygulamak, yetki alanındaki vergi 

inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi 

konusunda gerekli tedbirleri almak, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, 

kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek, 

k) Vergi dairesi başkanlığına bağlı birimler ile diğer gelir birimlerinden ve 

vergi inceleme elemanlarından gelen takdir işlemleri ile diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarınca talep edilen ve ilgili kanunlarında öngörülen takdir işlemlerini yapmak, 

l) Devlet gelirlerine ilişkin olarak; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde 

belirtilen muhasebe birimi görevini yapmak, 

m) Görev alanına giren konularda gelir birimleri ile diğer kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapmak ve Gelir İdaresi Başkanlığına görüş ve önerilerde 

bulunmak, 
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n) Vergi dairesi başkanlığında görevli personele ilişkin atama, nakil, sicil, 

disiplin, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yapmak, 

o) Görev alanına giren konulara ilişkin olarak gerekli görülen durumlarda yetki 

alanı dışına personel ve taşıt görevlendirmek, 

p) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen ölçüt ve hedeflere uygun olarak 

personelin performansını izlemek ve değerlendirmek, başarılı personeli ödüllendirmek, 

q) Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan personel eğitim planlarını 

uygulamak, personelin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik tedbirler almak, 

r) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen kurumsal etik kurallarını personele 

duyurmak, 

s) Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve 

politikaların uygulanmasını sağlamak, 

t) Vergi dairesi başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, tefriş, 

kiralama, taşıma, temizlik, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetler ile mali 

hizmetlerini yürütmek, 

u) Vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini 

tespit edip bunların yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak, 

v) Gelir İdaresi Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

Vergi dairesi başkanlığı bu görevlerini, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen 

strateji ve politikalar ile diğer esaslar çerçevesinde yapar. Vergi dairesi başkanlığına 

verilen bu görevlere ilişkin işlemler; vergi dairesi başkanlığı emrinde çalışan grup 

müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar, müdürlükler ve şubeler 

vasıtasıyla gerçekleştirilir. Vergi dairesi başkanlığının birimlerine yönelik teftişlerde 

başkan adına verilecek cevaplar ve emirler ilgili grup müdürlüğü tarafından 
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hazırlanır.
450

 Vergi dairesi başkanlıkları; grup müdürlükleri, bunlara bağlı müdürlükler, 

şubeler ile vergi dairesi müdürlükleri ve komisyonlardan oluşur. 

Vergi Dairesi Başkanı; Vergi Dairesi Başkanlığı’nın amiri olup, yetki 

alanındaki işlemlerin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi ve izlenmesi, vergi 

inceleme ve denetimlerinin gerçekleştirilmesi, kendisine bağlı birimlerin görevlerini 

etkin bir şekilde yerine getirmelerinin sağlanması, mükelleflere kanunların 

uygulanmasına ilişkin görüş bildirilmesi, mükellef haklarının gözetilmesi, faaliyetleri 

hakkında Başkanlığın bilgilendirilmesi, kanunlara aykırı hareketi görülenler hakkında 

takibatta bulunulması ve emrine atanan personelin özlük işlemlerinin yürütülmesinden 

doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına karşı sorumludur.
451

 Ödenek gönderme belgesi ile 

verilen harcama yetkisi çerçevesinde Vergi Dairesi Başkanlığınca yapılacak ödemelere 

ilişkin harcama yetkisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. 

maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde vergi dairesi başkanlığınca kısmen 

veya tamamen grup müdürlüklerine veya vergi dairesi müdürlüklerine devredilebilir. 

Vergi dairesi başkanlıklarının faaliyete geçmesiyle birlikte vergi dairesi 

müdürlükleri ile gelir müdürlükleri ilgili vergi dairesi başkanlığına bağlanmış; 

defterdarlıklara ve gelirler bölge müdürlüklerine bağlı vergi denetmen ve yardımcıları 

ise ilgili vergi dairesi başkanlıklarına atanmış sayılırlar. Mal müdürlükleri bünyesinde 

bulunan bağlı vergi daireleri ise vergi dairesi başkanlığı birimi haline dönüştürülünceye 

kadar defterdarlıklara bağlı olarak faaliyetlerine devam edeceklerdir.
452

 

4.2.3.1. Vergi Denetmenleri Büro BaĢkanlığı 

29.05.1936 tarih ve 2996 sayılı Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 

Kanunu’yla illerde defterdarlıkların emrine, gelir idaresinin teftişi ile görevli olmak 

üzere “Varidat Kontrol Memuru” unvanı ile verilen Vergi Denetmenlerinin unvanı, 

29.05.1946 tarih ve 4910 sayılı Kanun ile “Gelir Kontrol Memuru” olarak değiştirilmiş, 

24.05.1950 tarih ve 5655 sayılı Kanun ile “Vergi Kontrol Memuru” unvanı ile vergi 

inceleme yetkisi verilmiş, 20.08.1993 tarih ve 516 sayılı ve 19.06.1994 tarih ve 543 

                                                 
450

 Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Madde 6. 
451

 Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Madde 5.  
452

 Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Geçici Madde 5. 
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sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile bu günkü “Vergi Denetmeni” unvanını 

almıştır. 

29.05.1936 tarih ve 2996 sayılı Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanunla kurulan Vergi Denetmenleri Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı 

olmakla birlikte taşra örgütü içerisinde örgütlendirilmeleri sebebiyle dağınık bir 

görünüm arz etmekte ve tarihi süreç içerisinde organizasyon yapıları sürekli 

değişmektedir. 1936 yılından 1998 yılına kadar illerdeki Defterdarlıklarda Defterdara 

bağlı olarak örgütlenen Vergi Denetmenlerinin, bu yapıda, etkin ve verimli vergi 

incelemesi yapma imkanı görülmediğinden, 1998 yılında Gelirler Bölge Müdürlükleri 

kurularak bölge müdürüne bağlı olarak örgütlendirilip, daha etkin ve verimli vergi 

incelemeleri yapmaları sağlanmıştır. Ancak yedi yıllık uygulamadan sonra, Gelir İdaresi 

Başkanlığı yasa tasarısında, taşra örgütü bölge müdürlüğü örgütlenmesi şeklinde 

öngörülmüş olarak meclise gitmesine rağmen, il düzeyinde yetkilendirilmiş ve 

örgütlenmiş, Vergi Dairesi Başkanlıkları şeklinde TBMM’den çıkmıştır. Vergi 

Denetmenleri de tekrar il düzeyinde denetim yapar hale getirilmişlerdir. Bakanlar 

Kurulu da kendisine verilen yetkiyi kullanarak 29 ilde Vergi Dairesi Başkanlığı 

kurmuştur.
453

  

Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı; Denetim Grup Müdürlüğü’ne bağlı 

olarak görev yapmaktadır. Vergi Denetmenleri; vergi incelemeleri ve taşra gelir 

birimlerinde denetim yaparlar. Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığının görevleri 

şunlardır:
454

 

- Yetki alanına ilişkin denetim planı konusunda önerilerde bulunmak, 

- Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını uygulamak, 

- Yetki alanındaki vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp 

ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak, 

                                                 
453

 Irmak ve Bilen, s.132. 
454

 Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Madde 16. 
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- Vergi inceleme ve denetimine ilişkin yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi, 

standart ve ilkelerin oluşturulması ile inceleme ve denetim rehberleri hazırlanması 

konusunda önerilerde bulunmak, 

- Vergi denetimlerinin etkinlik ve verimliliğini artırıcı tedbirler almak, 

denetimde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için vergi dairesi başkanlığına görüş 

ve önerilerde bulunmak, 

- Vergi denetim ve incelemelerinde kullanılacak bilgileri toplamak ve vergi 

inceleme elemanlarının kullanımına sunmak, 

- Denetim ve inceleme sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve bunlara ilişkin 

istatistiki veriler oluşturmak, 

- Vergi denetmenleri ve vergi denetmen yardımcılarının görevlendirilmeleri ile 

ilgili yazışmaların kayıtlarını tutmak ve evrakın ilgili yerlere sevkini sağlamak, 

- Vergi denetim ve inceleme sonuçlarına ilişkin belge ve raporların 

muhafazasını sağlamak, mahremiyet ve gizlilik taşıyan evrakın güvenliğini temin etmek 

üzere gerekli tedbirleri almak, 

- Tarhiyat öncesi uzlaşma işlemlerini yürütmek, 

- Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer 

görevleri yapmaktır. 

Tablo 12: Vergi Denetmenleri Kadro Durumu (2005-2009) 

Mevcut Kadro Dağılımı  2005  2006  2007  2008  2009  

Toplam Kadro  6.650 6.650 6.650 6.650 6.650 

Vergi Denetmeni  1.707 1.768 1.761 1.778 1.879 

Vergi Denetmen Yardımcısı 990 907 1.112 937 917 

Genel Toplam  2.697 2.675 2.873 2.715 2.796 
Kaynak: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2005-2009 Yılları Faaliyet Raporları, 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=107  

 

2009 yılı sonu itibariyle 29 adet Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 1.879 

adet Vergi Denetmeni ve 917 adet Vergi Denetmen Yardımcısı olmak üzere toplam 

2.796 adet Vergi Denetmeni görev yapmaktadır.   

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=107
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Sayıca en kalabalık inceleme birimi olan Vergi Denetmenlerinin 2005-2009 

yılları arasında gerçekleştirmiş oldukları inceleme sonuçları aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

Tablo 13: Vergi Denetmenleri Tarafından GerçekleĢtirilen Vergi 

Ġncelemelerinde Ortaya Çıkan Vergi Kaçağı Oranları (2005-2009) 

DENETĠM BĠRĠMLERĠ 

Vergi Denetmenleri 
RAPOR SAYISI 

ĠNCELENEN 

MATRAH TL (1) 

BULUNAN 

MATRAH 

FARKI  TL (2) 

VERGĠ 

KAÇAĞI 

%(2/1) 

 

2009 
67.105 33.934.650.584 7.203.822.911 21 

 

2008 
68.089    48.488.423.808            7.803.234.736     16 

 

2007 
73.283    33.317.190.047          5.356.979.718     16 

 

2006 
67.282    13.635.736.589          4.212.648.670     31 

 

2005 
50.700    13.557.005.952          2.724.562.900     20 

Kaynak: Gelirler Kontrolörleri Derneği, Son BeĢ Yıllık Vergi Ġnceleme Sonuçları, 

http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?ss=13, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu, 

http://www.gib.gov.tr 

 

Görüldüğü üzere ülkemizde vergi denetimlerini büyük bir çoğunluğu vergi 

denetmenleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Vergi denetmenlerinin 2005-2009 yılları 

arasında ortalama olarak gerçekleştirdikleri inceleme sayıları 65.000’in üzerindedir. 

Tabloya göre 2005 yılında 50.700 olan inceleme sayısı 2006 yılında 67.282’ye 

yükselerek yaklaşık %32,7 oranında artmıştır. Bu artış 2008 yılında  da devam ederek 

73.283’e çıkmıştır. 2008 ve 2009 yıllarında 67.000-68.000 aralığına inmiştir. Dikkat 

edilirse, 2006 yılı dışında, her sene inceleme sayısı artmış ve bu doğrultuda vergi kaçağı 

oranı giderek azalmış ve 2007 ve 2008 yıllarında düşük bir seviye olan %16 olarak 

gerçekleşmiştir. 

4.2.3.2. Denetim Koordinasyon Müdürlüğü 

Denetim Koordinasyon Müdürlüğü; Denetim Grup Müdürlüğü’ne bağlı olarak 

görev yapmaktadır. Denetim Koordinasyon Müdürlüğü’ nün görevleri şunlardır:
455

 

- Yetki alanına ilişkin denetim planı konusunda önerilerde bulunmak, 

- Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan denetim planlarını uygulamak, 

                                                 
455

 http://www.bursavdb.gov.tr/bpi.asp?caid=570&cid=1392 (18.06.2010) 

http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?ss=13
http://www.gib.gov.tr/
http://www.bursavdb.gov.tr/bpi.asp?caid=570&cid=1392
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- Yaygın yoğun vergi denetimlerini gerçekleştirmek, mükellefleri ve 

mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek, 

- Vergi denetim ve incelemelerinde kullanılacak bilgileri toplamak ve vergi 

inceleme elemanlarının kullanımına sunmak, 

- Vergi ve benzeri mali yükümlülüklerle ilgili ihbar ve şikâyetleri 

değerlendirmek, 

- Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer 

görevleri yapmaktır. 

Denetim koordinasyon müdürlüğüne verilen görevleri yapmak üzere ayrıca 

yaygın yoğun denetim koordinatörlükleri kurulabilir. Denetim Koordinasyon 

Müdürlüğü’nde İl Merkezi Denetim Ünitesi, İlçe Denetim Ünitesi, Yol Denetim Ünitesi 

ve 189 Alo Maliye Ünitesi olmak üzere 4 ana birim bulunmaktadır. Bu birimlerin 

hepsinin ortak amacı; vergiyi doğuran olayın takip ve tespiti ile ekonomik faaliyetlerin 

belge düzeni içerisinde cereyan etmesinin sağlanarak, vergiye tabi gelirin kavranması, 

mükellefleri eğitici yönde çalışmalarda bulunarak vergi yasaları karşısındaki hata ve 

noksanlıklarının önlenmesi, vergi bilincinin yerleştirilmesi, ayrıca kayıt dışı ekonominin 

kayıt altına alınması ve mükellefiyet tesisi yaptırmamış kişi ve kurumların mükellefiyet 

tesisinin sağlanmasıdır.  

189 Alo Maliye servisi, vergi danışma ve ihbar (şikayet alma) olmak üzere iki 

ayrı işlevi yerine getirmektedir. 189 Alo Maliye servisini vatandaşlar vergiye ilişkin 

tereddüt ettikleri tüm konularda danışma ya da her türlü ihbar ve şikayetleri bildirme 

amacıyla aramaktadırlar. Danışma amacıyla 189 Alo Maliye servisini arayan 

vatandaşlara anında cevap verilmekte olup; araştırmayı gerektiren konularda ise ilgilinin 

telefon numarası alınarak, gerekli araştırma yapıldıktan sonra en kısa sürede cevap 

verilmektedir. Servise gelen tüm ihbar ve şikayetler 7 gün 24 saat esasına göre manyetik 

ortamda kayıtlara alınmaktadır. 189 Alo Maliye servisinde 2003 yılından itibaren 

bilgisayar ortamında “Ses Kayıt ve Takip Programı” kullanılmaya başlanılmıştır. 189 

telefon hattına gelen her çağrı bir “Ses No” ile sistem tarafından otomatik olarak 

numaralandırılmakta ve ihbar türündeki tüm aramalar eksiksiz olarak ayrıca şikayet 
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fişine aktarılarak izleyen gün denetim ekiplerine iletilmektedir. İhbar denetim 

ekiplerince değerlendirildikten sonra Ses No’ya göre bilgisayardaki ihbar detayları 

sayfasına işlenmekte ve ihbarda bulunan vatandaşlara ihbarın değerlendirildiğine ilişkin 

yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.
456

 

Büyük illerdeki Vergi Dairesi Başkalıklarında Denetim Grup Müdürlüğü’ne 

bağlı İhbarlar ve Şikayetleri Değerlendirme Müdürlüğü vardır. İhbarlar ve şikayetleri 

değerlendirme müdürlüğünün görevleri şunlardır; vergi ve benzeri mali 

yükümlülüklerle ilgili ihbar ve şikayetleri değerlendirmek ve vergi dairesi başkanı 

ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

01.01.2009–31.12.2009 tarihleri arasında yapılan yaygın ve yoğun vergi 

denetimlerinde;  

* 3.811.489 mükellef denetlenmiş,  

* Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen 39.681 kişi için yeni mükellefiyet tesis 

ettirilmiş,  

* Kayıt dışı çalışan 4.933 işçi tespit edilmiş,  

* 1.824 iş yerinde fiili envanter yapılmış,  

* 1.313 iş yerinde hasılat tespiti yapılmış ve 

* 153.171.031.-TL usulsüzlük cezası kesilmiştir.
457

 

 

 

 

 

                                                 
456

 http://www.ant-vdb.gov.tr/alomaliye/189.htm (19.06.2010) 
457

 Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2009 Faaliyet Raporu, s.71. 

http://www.ant-vdb.gov.tr/alomaliye/189.htm
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Aşağıdaki tabloda da 2005-2009 yılları arasında yapılan yaygın ve yoğun vergi 

denetimi sonuçları yer almaktadır: 

Tablo 14: Türkiye Genelinde Yapılan Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi 

Sonuçları (2005-2009) 

Yılı 

Vergi 

Denetmeni 

Sayısı 

Yoklama 

Yetkisi 

Verilen 

Memur 

Sayısı 

Denetime 

Katılan 

Personel 

 Sayısı 

Denetlenen 

Mükellef  

Sayısı 

Kesilen 

Usulsüzlük 

Cezası                 

(TL) 

 

2005 208 3.571 3.779 3.342.798 98.775.956 

 

2006 219 3.720 3.939 3.778.146 100.149.000 

 

2007 211 6.109 6.320 4.513.740 134.235.029 

 

2008 1.167 47.190 48.357 4.313.620 176.213.518 

 

2009 918 46.452 47.370 3.811.489 153.171.031 

Kaynak : Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu, s.71. 

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

2005, 2006, 2007 yıllarında sabit iken 2008 yılına artış göstermiş ve denetlenen 

mükellef sayısı da bu doğrultuda artmıştır. Kesilen usulsüzlük cezası ise genel itibariyle 

artış eğiliminde iken 2009 yılında Türkiye genelinde yapılan yaygın yoğun vergi 

denetim sonuçlarında kesilen usulsüzlük cezası 2008 yılına göre; % 13 azalmıştır. 

2008 ve 2009 yıllarında denetime katılan personel sayısı artmış olmakla 

birlikte denetlenen mükellef sayısının ve kesilen usulsüzlük cezasının buna paralel bir 

artış göstermediğini görmekteyiz.  

Sonuç olarak, denetimler sonucu kesilen usulsüzlük cezalarının göstermiş 

olduğu rakamlar devlete bir ek gelir sağlamak açısından önemli bir role sahiptir. Bu 

denetimler sonucu elde edilen gelir kaynağı 2009 yılında 153.171.031-TL’dir 

4.2.3.3. Ġlin En Büyük Mal Memuru 

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

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

getirmektedirler. 2005 yılında daha güçlü gelir idaresi oluşturulması amacıyla, 5345 

sayılı Kanunla Gelirler Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı’na 
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dönüştürülmüştür. Yeni kanunla defterdarlıkların bünyesindeki vergi daireleri ve vergi 

inceleme birimleri, illerde oluşturulan “Vergi Dairesi Başkanlıkları’na devredilmiş, 

defterdarlıklara ise milli emlak, muhasebat ve muhakemat işleri bırakılmıştır. Yapılan 

bu yeni düzenleme sonucunda, vergi dairesi başkanlıklarının kurulduğu yerlerde 

defterdarların vergi incelemesi yetkisi Vergi Dairesi Başkanlığı’na devredilmiş 

olmaktadır. Vergi Dairesi Başkanlıklarının kurulu olmadığı yerlerde ise, defterdarların 

vergi inceleme yapma yetkisi devam etmektedir.
458

 

4.2.3.4. Vergi Dairesi Müdürleri Ġle Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’nın Müdür 

Kadrosunda Görev Yapanlar 

Vergi dairesi müdürlerinin Vergi Usul Kanununun 135’nci maddesi uyarınca 

vergi incelemesi yapma yetkileri bulunmaktadır. Ancak uygulamada iş yoğunluğu 

nedeniyle genellikle fazla zaman almayan, beyanname üzerinden tespit edilen matrah 

farklarına dayanılarak düzenlenen matbu raporlarla bu yetkilerini kullanmakta, 

derinlemesine araştırma ve tespitler gerektiren incelemelerde, olayın merkez veya taşra 

denetim elemanlarınca incelenmesini sağlamak üzere, olayı bir üst makama intikal 

ettirmektedirler.  Zaten vergi yönetimi de; özel bilgi ve ihtisas gerektirmeyen, anında 

çözümlenebilecek veya çok kısa bir araştırma ile sonuca ulaşılabilecek konuların vergi 

dairesi müdürlerince, özel bilgi ve uzmanlığı gerektiren konuların ise kapsamlı vergi 

incelemesi yapılmak üzere vergi dairesi başkanlıklarına veya defterdarlıklara intikal 

ettirilmesini istemiştir. 

Tablo 15: Vergi Dairesi Müdürleri Tarafından GerçekleĢtirilen Vergi 

Ġncelemelerinde Ortaya Çıkan Vergi Kaçağı Oranları (2005-2009) 
 

DENETĠM BĠRĠMLERĠ 

Vergi Dairesi Müdürleri 
RAPOR SAYISI 

ĠNCELENEN 

MATRAH TL (1) 

BULUNAN 

MATRAH 

FARKI  TL (2) 

VERGĠ 

KAÇAĞI 

%(2/1) 

2009 21.499 9.390.126.082 1.979.508.994 21 

2008             40.162          2.249.210.344               821.694.129     37 

2007             55.756          1.573.520.598             621.180.194     39 

2006             34.391          1.011.803.514             211.570.475     21 

2005             46.810             724.999.648             159.451.255     22 

Kaynak: Gelirler Kontrolörleri Derneği, Son BeĢ Yıllık Vergi Ġnceleme Sonuçları, 

http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?ss=13, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu, 

http://www.gib.gov.tr  

                                                 
458 Organ, s.119-120 

http://www.gkd.org.tr/gelkont.asp?ss=13
http://www.gib.gov.tr/
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Vergi dairesi müdürleri tarafından 2005-2009 yılları arasında yapılan vergi 

inceleme sonuçlarına bakılırsa, 2005 yılında 46.810 inceleme yapılmış ve vergi kaçağı 

oranı %22 olarak tespit edilmiş; 2006 yılında vergi inceleme sayısı düşerek 34.391’e 

gerilemiş ve bununla birlikte vergi kaçağı oranı %21’e gerilemiştir. 2007 yılı 55.756 

inceleme yapılarak, en fazla incelemenin olduğu yıldır, ancak 2007 yılında bulunan 

vergi kaçağı oranı 39’dur. 2008 yılından sonra vergi inceleme sayısı azalmış ancak 

vergi kaçağı % 37’ye ulaşmış 2009 yılında ise inceleme sayısı en düşük seviyeye inerek 

21.499’a inmiş vergi kaçağı oranı da %21’e inmiş fakat bulunan matrah farkı en yüksek 

tutar olan 1.979.508.994’e çıkmıştır. 

Önceki bölümlerde de açıklandığı üzere tüm denetim birimleri incelendiğinde 

ortaya şu sorun çıkmaktadır. İnceleme sayısı arttığı zaman belirli yıllarda vergi kaçağı 

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

vergi denetiminin etkinliğinin yeterli düzeyde olup olmadığı sorusunu gündeme 

getirmektedir. 
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4.3. ÇeĢitli Ülkelerde Vergi Denetim Sisteminin Yapısı 

4.3.1. ABD’de Vergi Denetim Sisteminin Yapısı 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kuzey Amerika kıtasında 50 eyaletten 

oluşan fedaral bir devlettir. Devletin gücü, Birleşik Devletler (Federal Devlet) ile 50 

eyalet arasında paylaşılmaktadır. Gerek federal gerekse eyalet düzeyinde devletin gücü 

bağımsız yasama, yürütme ve yargı kollarına ayrılmaktadır.
459

 

ABD vergi sistemi federal, eyalet ve mahalli yönetim vergilerinden 

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

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

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

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

özellikle muhasebeci ve mali müşavirlerin sadece federal ve 50 eyalet vergi sistemini 

değil 7 binden fazla mahalli vergi idaresinin vergi kurallarını ve her yıl bütçe 

dengelerini tesis için yaptıkları oran ve diğer değişiklikleri de takip etmeleri 

gerekmektedir.
460

 

ABD vergi kanunlarının yönetim ve uygulamasından hazineye bağlı İç Gelir 

İdaresi sorumludur. 

Federal vergiler Hazine Bakanlığı’na bağlı bir devlet kurumu olan IRS 

tarafından idare edilir. Federal vergilere ilaveten eyaletler ve belediyeler de kendi 

vergilerini alabilirler. Bunlar federal vergiler kadar olmasa bile bazen oldukça yüksek 

olabilir. Federal idarenin en önemli gelir kaynağı kişilerin ve işletmelerin elde ettikleri 

gelir üzerinden tahsil ettiği gelir ve kurumlar vergileridir. Eyalet ve yerel yönetimler; 

gelir, harcama, emlak ve servet üzerinden vergi toplayabilmektedir. Eyaletlerin büyük 

bir kısmı eyalet içindeki kişi ve işletmelerden federal devlete ödenen federal gelir ve 

                                                 
459

 Can Doğan ve Tuncay Kapusuzoğlu, Çeşitli Ülkelerde Vergi Denetiminin Organizasyonu ve 

Çıkarılabilecek Dersler, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 283, Mart 2005, s.27. 
460

 Erdoğan Öner, ABD Federal Vergi Ġdaresi, IRS, KuruluĢu, Görevleri ve Yeniden Yapılanması, 

Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayın No: 2005/366, Ankara, 

Ocak 2005, s.125. 
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kurumlar vergisinden ayrı olarak eyalet gelir ve eyalet kurumlar vergisi de tahsil 

etmektedirler.
461

  

IRS Hazine Bakanlığı’nın bir birimidir. En üst düzey yöneticisi IRS 

Başkanıdır. IRS çalışmalarının yönetimi Hazine Bakanı, IRS Başkanı, bir kamu sektör 

temsilcisi ve 6 özel sektör temsilcisinden oluşan bir kurul tarafından yerine getirilir. 

Bütün kurul üyeleri ABD Başkanı tarafından atanır.
462

 

IRS’in en önemli fonksiyonlarında biri vergi kanunlarının uygulanmasının 

sağlanmasıdır. Bunun yanında mükelleflerin beyannamelerini doğru olarak vermeleri ve 

vergisel yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve tahakkuk edecek vergilerini doğru 

olarak ödemelerini temin etmekle görevlidir. Bunun dışında vergi kanunlarına uymayan 

mükelleflerin inceleme ve soruşturulmasıyla da yetkili ve görevlidir.
463

 

ABD’de IRS, federal gelir vergisi, veraset ve intikal vergisi, istihdam vergileri 

ve bazı tüketim vergilerinin tahsilatı ve vergi kanunlarının uygulanmasından 

sorumludur. Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu diğer tüketim vergilerinden, 

Gümrük İdaresi ise gümrük vergisinden sorumlu olup, her üç idare de ABD Hazine 

Bakanlığı içinde yer almaktadır. Hazine Bakanlığı’nda çalışan 154.000 kişinin 

116.000’i IRS personelidir. 1862’de kurulan IRS, 4 bölge idaresi ve 33 vergi dairesine 

sahiptir.
464

 

IRS’in misyonu; mükelleflere en kaliteli hizmeti, vergi hukukunu anlamalarına 

yardımcı olacak, vergi ödeme sorumluluğu ve bilinci yerleştirecek şekilde vermek, 

vergi hukukunu tüm mükelleflere dürüstlük ve adalet çerçevesinde uygulamak, şeklinde 

belirtilmiştir.
465

 

Merkezi idarenin görevleri, bölgeler ve vergi daireleri için çalışma 

programlarını hazırlamak, önemli veri sistemlerinin dizaynını ve satın alımını 
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planlamak, iş yükü analizi ve programlarını dikkate alarak personeli bölgelere 

dağıtmak, bölge ve vergi dairelerinin program uygulamalarını değerlendirmek, Kongre, 

yabancı ülkeler ve eyaletlerdeki vergi görevlileri ile temas kurmak, mükellef hesapları 

ve yönetim bilgi sistemlerinin bulunduğu iki Bilgi İşlem Merkezi ile IRS Hizmet 

Merkezini doğrudan yönlendirmektir. 

IRS’in  4 bölge ve 33 vergi dairesine sahip olduğunu belirtmiştik. Vergi 

daireleri genellikle, nüfus ve ticaret hacmine göre  büyük metropollerde kurulmuş olup, 

her vergi dairesine nüfusa ve iş yüküne göre değişen sayıda küçük ofisler bağlıdır. 

Yaklaşık 600 adet ofis bulunmaktadır.
466

 Vergi dairesinin vergi beyannamelerini ve 

eklerini inceleme görevi de bulunmaktadır. 

Halen sayısı 10 olan ve 5’e indirilmesi planlan Hizmet Merkezlerinin 

fonksiyonu ise; beyannamelerin ve bilgi dokümanlarının veri işlemlerini 

gerçekleştirmek; vergi beyannamelerinin (kağıt üzerinde) ilk incelemesini yapmak ve 

ilave veya doğrulayıcı belgeleri elde etmek için mükelleflerle yazışmaktır. 

Denetimin amacı, idarenin kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak zamanında 

ve doğru denetim yapmak, mükellef uyumunu ve gerçek beyanı sağlamaktır. Büyük 

olaylarda denetim ekip halinde ve koordineli olarak yapılmaktadır.  

İnceleme ve denetim fonksiyonunu yerine getiren açısından görev yapan 

personel sayısı; 14.000 Gelir Ajanı (Revenue Agents), 2.200 Vergi Denetim Elemanları 

(Tax Auditors), 2.800 Hizmet Merkezi çalışanı, 5.600 adet de diğer personelden 

oluşmaktadır.
467

 

Yerel vergi dairelerine bağlı olarak Gelir Ajanları, Vergi Denetim Elemanları 

ve Hizmet Merkezlerinde görev yapan personel çalıştırılmaktadır. Bununla birlikte 

Vergi Denetim Elemanları çeşitli kıstaslara göre değerlendirilip Gelir Ajanlığına 

yükselebilmektedirler. 
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Gelir ajanları, gerçek kişilerin karmaşık nitelikteki beyannameleri ile şirketler, 

işveren beyannamelerini ve tüketim vergisi beyannamelerini incelemektedirler. 24 saat 

muhasebe eğitimi almış olan üniversite mezunları gelir ajanı olabilmektedir. Bunlar 

incelemelerini mükellefin işyerinde yapmaktadırlar. ABD’deki çok büyük kuruluşlar ve 

şirketler ise bir ekip oluşturularak denetlenmektedirler. Bu ekiplerde ekonomistler, 

mühendisler ve uluslararası uzmanlar da yer almaktadırlar. Gelir ajanlarının 3.500’ü 

ekip halinde çalışmaktadır. Bazı çok büyük şirketlerde denetim elemanları sürekli 

bulunmaktadır.
468

 

Vergi denetim elemanları, gerçek kişilerin beyannamelerini IRS’in yerel vergi 

dairesinde (district office) mükellefle yüzyüze görüşerek incelemektedirler. 6 saat 

muhasebe eğitimi almış olan lise mezunları vergi denetim elemanı olabilmektedir. 

Bunlar, az muhasebe bilgisi gerektiren ve kira geliri gibi basit vergilendirme konuları ile 

ilgilenmektedirler.
469

 

Hizmet merkezleri, esas olarak gerçek kişi beyannamelerini yazışma yaparak 

incelemektedirler. Mükelleflerin giderleri, bağışlara ilişkin indirimleri ve çok basit vergi 

meseleleri ile ilgili incelemeleri yapmaktadırlar. 

Gelir ajanları ve vergi denetim elemanları, yerel vergi dairesinde görev 

yapmakta ve vergi dairesi yöneticilerine bağlı olarak çalışmaktadırlar. Vergi denetim 

elemanları yükselerek gelir ajanı olabilmektedir.
470

 

İncelemelerin büyük bir kısmı bir vergilendirme yılı ile sınırlı olarak 

yapılmaktadır. Özel koşullar gerektiriyorsa birden fazla yılın da incelenmesi söz konusu 

olabilmektedir. 

Uluslararası boyuttaki firmaların incelemesi özel eğitim görmüş IRS elemanları 

tarafından yapılmaktadır. Zaman zaman diğer ülkelerle eş anlı denetimler de 

yapılmaktadır.
471
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ABD’de denetime tabi olan beyannameler daha çok matematiksel formüllerle 

belirlenmekte ve başlangıçta vergi beyannameleri matematiksel doğruluk açısından 

değerlendirilmektedir. Bu denetimden başka, istisna ve indirimlerin hatalı olup 

olmadıkları incelenmekte ve hata belirlenmesi durumunda, mükelleflere düzeltilmiş 

hesaplama gönderilmektedir.  Bir başka denetim ise mükellef işlemlerinin daha 

kapsamlı olarak incelendiği yerinde denetimdir. IRS elemanı tarafından dairede ya da 

mükellefin evi ya da iş yerinde yapılan bu denetim, kurum beyannameleri  ve 

profesyonel işler yapan kişilerin beyannameleri için kullanılmaktadır.
472

 

Bununla birlikte IRS 1998 yılında reform yasası ile yeniden  yapılandırılmış, 

IRS’nin işlemlerini gözlemlemek amacıyla “Hazine Genel Vergi İdaresi Örgütü 

(TIGTA)” kurulmuştur. TIGTA gelir yasalarının etkili, ekonomik ve verimli yönetimini 

sağlar.
473

 TIGTA denetim birimlerinin birtakım sorumluluklarını üzerine almıştır. 

Organizasyon olarak Hazine Bakanlığı’na bağlı olmakla birlikte bağımsız bir 

kuruluştur. TIGTA’nın amaçları; ekonomiyi geliştirmek, gelir kanunlarının yönetiminde 

etkinliği arttırmak, IRS’nin program ve operasyonlarına karşı hile yapılmasını önlemek 

ve bu durumları ortaya çıkarmaktır. IRS yıllık ortalama 1.7 trilyon dolardan fazla fonu 

toplamak, 200 milyondan fazla beyannameyi kabul etmek, 90 milyondan fazla iade 

işlemini yapmak, 1 milyardan fazla vergi formu basmak ve 130 milyondan fazla 

mükellefe yardımcı olunması işlemlerini gerekleştirmektedir. Bu iş yükü ise TIGTA’nın 

denetim standartlarının geliştirmesi, kapsamlı denetim ve soruşturmaları üzerine 

almasıyla hafifletilmiştir.
474

 

Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi ABD’nde de vergi incelenmesi genellikle 

beyana dayanan vergileri içermektedir. Özellikle amaç; satış ve emlak, sosyal güvenlik, 

gelir ve kurum vergilerinin mükelleflerinin incelenmesi olup, gelir vergilerinin oranı 

toplam inceleme kapasitesi içinde oldukça yüksektir. Diğer yandan inceleme oranının 

%102 olması ve incelemeye alınan her 100 kişiden 75’inin cezai müeyyideye tabi 

tutulması ABD’de incelenecek mükellef seçiminin ne kadar doğru yapıldığına çarpıcı 
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bir örnek teşkil etmektedir. Yine başkan ve yardımcısının her yıl incelemeye alınması 

örnek teşkil edecek bir durumdur.
475

  

Görüldüğü üzere ABD vergi denetiminde federal yapının ağır bastığı bir 

düzenleme getirilmiştir. AB üye ülkelerin kendi egemenliklerine sahip olmalarına 

karşın denetimde bir çatı altında birleşmeleri, OLAF’ı (European Anti-Fraud Office) 

kurmaları ve yine ülkeleri bağlayan kararlar almaları bir bakıma federal yapıda federe 

devletleri bağlayan bir yapıya sahip olan ABD ile benzerlik göstermektedir. Bu bize 

ülkelerin sahip oldukları ekonomik güçlerinin devamını sağlayacak gelir 

kaynaklarından vazgeçemeyeceklerini göstermektedir. Bunun sağlanmasında ülkeler 

kendilerini bağlayan kurumlar oluşturmaktan ve kararlar almaktan kaçınmamışlardır. 

Gelir kaynaklarının en önemli kalemi olan vergi için sıkı denetim mekanizmaları 

oluşturmuşlardır. Bu itibarladır ki vergi denetimi, her ülkenin finansal bağımsızlıklarını 

korumaların bir aracı olmuştur.
476

 

4.3.2. Almanya’da Vergi Denetim Sisteminin Yapısı 

Vergileme konusu, Almanya’da en çok tartışılan konulardan birisidir. Almanlar 

dünyadaki en karışık vergi sistemine sahip olduklarını iddia etmektedirler. Dünya 

üzerinde vergileme üzerine yapılan çalışmaların %10’unun Alman vergi sistemine 

ilişkin olduğu düşünüldüğünde bu iddianın doğruluğu kabul edilecektir.
477

 

Alman vergi sisteminin temel özelliklerinden birisi de federal bir sisteme sahip 

olmasıdır. Almanya’da vergi kanunu az ya da çok sayılabilecek düzeyde tekdüze olsa 

da, vergi kanunlarının nasıl uygulanacağı, vergi gelirlerinin nasıl dağıtılacağı, vergilerin 

nasıl idare edileceği konusunda bazı özel durumlar bulunmaktadır.
478

 

Almanya’da vergi konusunda kanun teklifleri parlamentoda temsil edilen siyasi 

partiler tarafından önerilmekte ve daha sonra Federal Parlementoda kabul edilerek 

kanunlaşmaktadır. Kanunlar çerçevesinde toplanan vergiler federal ve eyalet 
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hükümetleri arasında paylaşılmaktadır. Vergi gelirlerinin önemli bir kısmı federal 

vergilerden oluşmaktadır.
479

 

Avrupa Birliği üyesi olan Almanya’da Alman Anayasa’sında belirtildiği üzere, 

ülkenin federal özelliğine uygun olarak, federal devletin ve eyaletlerin kendi alanlarına 

giren vergilerin tespiti ve toplanması için ayrı örgütler kurmalarını zorunlu tutmuştur. 

Bunun yanı sıra belediyeler de kendilerine gelir getiren vergilerin toplanması için vergi 

dairelerini kurmuşlardır. Federal ve eyalet maliye örgütleri üç kademeden oluşmaktadır. 

Maliye Bakanlıkları en üst mali mercilerdir. Orta kademedeki  mali merciler Yüksek 

Maliye Müdürlükleri (Oberfinanzdirektion) ve yerel mali merciler ise vergi daireleridir 

(Finanzamt). Almanya’da vergi denetimi; vergi yönetiminin teftişi, vergi incelemesi ve 

vergi kontrolüdür. Almanya’da vergi denetimi, vergi dairelerine bağlı inceleme 

elemanlarınca yapılmakta, teftiş ve performans ağırlıklı denetim ise Sayıştay tarafından 

gerçekleştirilmektedir.
480

 

Federal Maliye Bakanlığı’nın (Bundesministerium der Finanzen) tarihi Alman 

idaresinin de tarihini yansıtmaktadır. Almanya’nın tüm mali ve vergi politikası 

uygulamalarından sorumludur. Bu ekonomik ve mali politikanın temel ilkesi istihdam 

ve büyümeyi teşvik etmektir. Federal Maliye Bakanlığı aynı zamanda AB ülkeleri vergi 

sistemleri ve mali yükümlülükleri uyumlaştırma ve koordine etmekle de yükümlüdür.
481

 

Almanya’da teftiş nitelikli denetim Sayıştay tarafından ve vergi incelemesi de 

vergi dairesinde bulunan inceleme elemanlarınca gerçekleştirilmektedir.
482

 

Almanya’da vergi incelemeleri beyana dayalı vergilerde yürütülmektedir. 

Mükellefler ciro, kar ve aktif toplamı gibi bazı ölçüler dikkate alınarak büyük, orta, 

küçük ve en küçük işyerleri olmak üzere sınıflandırılmışlardır. Büyük işletmeler azami 
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5 yıl içinde tüm dönemler itibariyle incelenmekte; orta işletmelerde inceleme süresi 12 

yıla kadar çıkmaktadır.
483

 

Vergi dairesi kadrolarında bulunan çok sayıda denetim elemanlarının yanı sıra 

Yüksek Maliye Dairesine bağlı az sayıda eleman ile vergi denetimi yürütülmektedir. 

Asıl incelemeler vergi dairesinde bulunan inceleme elemanları tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte mükellef bildirimlerini kabul eden elemanların 

da sınırlı bir kapsamda eksiklik veya hataları düzeltme gibi yetkileri bulunmaktadır. 

Yüksek Maliye Dairesine bağlı vergi kaçakçılığı takip memurları ise bahsi geçen diğer 

inceleme elemanlarına göre daha geniş ve farklı yetkilere sahiptirler. Bunun dışında 

eyaletlerin inceleme elemanları dışında Federal Maliye Bakanlığı’nın da bu incelemeleri 

yürütmek üzere görevde olan denetim elemanları bulunmaktadır. 2000 yılı başı 

itibariyle, toplam denetim elemanı kadrosu 14.783 olup, fiilen denetim yapan eleman 

sayısı 10.985’dir. Federal Maliye Bakanlığında ise 109 eleman görevli bulunmaktadır. 

2002 yılında 6.879.591 işletmenin 218.017’si incelenmiş ve 12.6 milyar Euro’luk 

matrah farkı bulunmuştur.
484

 

Alman mali sistemi etkin bir denetim örgütüne sahiptir. Vergi denetimi 

yapanlar belirli sektörlerde uzmanlaşmış denetçilerdir. Örneğin; otomotiv konusunda 

uzmanlaşmış olan denetçiler otomotiv sektöründeki firmaları, gıda konusunda 

uzmanlaşanlar da gıda firmalarını incelemektedirler. 

Belirli vergileri incelemek amacıyla oluşturulmuş denetim birimleri 

bulunmaktadır. Yani sadece KDV denetimi yapan, sadece ücret vergilerini inceleyen 

vergi denetçileri bulunmaktadır. 

Almanya’da mali polis maliye teşkilatı içerisinde olup, Maliye Bakanlığı’na 

bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
485

 

Almanya’da mükelleflerin yaklaşık yarısı her yıl denetlenmekte, işyerlerinde 

yapılan vergi denetimleri sonucunda vergi kaçakçılığının yapılmış olduğunun tespit 
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edilmesi halinde çok sert cezalar uygulanmaktadır. Bu durum, gelir vergisinde 

mükelleflerin vergi kanunlarında belirtilen görev ve sorumluluklarını ileri düzeyde 

yerine getirmelerine yol açmaktadır.
486

 

Almanya’da işyeri denetim uygulaması oldukça yaygındır. Yıllık satışları 3,4 

milyon euroyu, distribütör olunması halinde 6 milyon euroyu aşan bir imalatçı işletme 

ya da profesyonel bir firmanın son 3-4 yılına ilişkin muhasebe sistemi ve muhasebe 

sistemine ilişkin belgeleri kendilerine haber verildikten sonra incelenebilmektedir. 

Cirosu 50 milyon euroyu aşan bir profesyonel firma açısından vergi denetiminin süresi 

2-3 ay civarındadır. Tüm bunlardan sonra, vergi denetçisi bir denetim raporu hazırlar ve 

gerçek ve kanuni durumlar tek tek görüşülmeye başlanır. Daha küçük işletmeler daha az 

sıklıkla denetlenir. Denetime tabi tutulacak küçük işletmelerin seçiminde belirli 

göstergeler esas alınmaktadır.
487

 

Vergi incelemesinde firmalar 4 kategoride değerlendirilmektedir: Büyük, orta, 

küçük ve çok küçük firmalar. Son üç sıradaki firmalar genellikle kendilerine tahsis 

edilen vergilerin yönetiminden sorumlu yerel bürolar tarafından yapılmaktadır. Büyük 

firmalar ve belli bir büyüklüğün üzerindeki orta ölçekli firmalar, özel denetim büroları 

tarafından denetlenmektedir.
488

 

Denetim seçme teknikleri kuruluşun ya da mükellefin büyüklüğüne bağlıdır. 

Orta, küçük ve çok küçük ölçekli firmalarda, açıklanamayan bir olağanüstülük varsa 

veya bir şüphe oluşmuşsa, bu hususlar incelenme nedeni olabilmektedir, bunun dışında 

tesadüfi seçim yöntemi uygulanmaktadır. Büyük firmalar, alan denetimi yoluyla sürekli 

olmayan bir incelemeye konu olmaktadırlar.
489

 

Büyük firmalar ortalama 4 yıllık aralıklarla, orta ölçekli firmalar ortalama 8 

yıllık aralıklarla ve küçük ve çok küçük ölçekli firmalar ortalama olarak 8 yıldan daha 
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geniş aralıklarla denetlenmektedir. Bu son grup için, sürelerin biraz daha kısaltılması 

düşünülmektedir.
490

 

Federal Maliye Bürosu’nda özel bir birim (Bundesbetriebsprüfung) yer 

almaktadır. Bu birim, eyalet vergi denetim birimi aracılığıyla uluslararası firmaları da 

içeren büyük ölçekli firmaların denetimini yapmaktadır. Bu birimin önemli 

görevlerinden birisi, uluslararası vergilendirme ile ilgili sorunlarla uğraşmaktır. Bu 

birim içinde belli konularda (petrol gibi) uzmanlaşmış denetim elemanları 

bulunmaktadır.
491

 

4.3.3. Fransa’da Vergi Denetim Sisteminin Yapısı 

Fransa’da vergilendirme işlemlerinden sorumlu genel birim Vergiler Genel 

İdaresidir. Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı’na bağlı bir departman olan Vergiler 

Genel İdaresinin temel amacı, devletin vergi gelirlerini en üst düzeye çıkarmaktır.
492

 

Fransa Vergiler Genel İdaresinde “yönetim” ve  “denetim” işlevleri birbirinden 

ayrılmıştır.
493

  

AB’nin önde gelen bir ülkesi olan Fransa’da vergi denetimini incelediğimizde 

vergi denetiminin iki şekilde uygulandığını görmekteyiz. Bunlardan birincisi mükellef 

beyanları üzerinden yapılan ön denetim ikincisi ise işyerinde yapılan denetimdir.  

Mükellef beyanları üzerinden ön denetimde  incelemeyi yapan yetkili kişi, mükellefin iş 

yerine gitmeden, yükümlünün belge ve defterlerini incelemeden sadece beyanname 

üzerinden denetimini gerçekleştirir. Amaç, mükellefin beyannamesinin olması gereken 

bilgileri içerip içermediğinin kontrolü ile başlangıçtan itibaren bir kontrol mekanizması 

oluşturabilmektir. Beyanname üzerinden denetim olarak da adlandırılan bu denetimle 

işin başından gerekli önlemlerin alınıp hata ve yanılgıları düzeltmek amaçlanır.
494
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Belgeler üzerinde incelemede mükellefin vermiş olduğu beyannameler 

mükellefin dosyasındaki bilgi ve belgelerle karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sırasında 

görevli mükelleften aydınlatıcı bilgiler isteyebileceği gibi, kendisinden bazı düzeltmeler 

yapmasını da isteyebilir. Bu inceleme sonucunda verginin vergi idaresince resen 

belirlenmesi veya iadesi istenen vergilerin uygunluğunun araştırılması gibi durumlar söz 

konusu olabilmektedir. Şüphesiz her iki durumda da beyannamenin beyanname dışı 

unsurlarla detaylı olarak karşılaştırılması söz konusudur.
495

 

 İş yerinde incelemede; derinlemesine inceleme yapılmaktadır. Yükümlünün 

işyerine gidilerek, beyanından, defter ve belgelerine ve diğer dış kaynaklara inilerek 

yapılan incelemedir. Yükümlünün tüm gelirleri ele alınarak doğruluğu araştırılmaktadır. 

Fransız Vergi Hukukunda bu tür incelemeye “controle sur place” (işyerinde denetim) 

denilmektedir.
496

 

Yine Fransa’da, denetçileri; gerçek kişileri denetleyen yerel denetçiler, 

şirketleri denetleyen elemanlar olarak ayırabiliriz. Yerel denetçiler genelde özel 

uzmanlık istemeyen mükelleflerden sorumludur. Şirketleri denetleyen birimler ise, 

şirket büyüklüklerine göre büyük şirket denetçileri, orta ölçekli şirket ve küçük ölçekli 

şirket denetçileri olarak üç birime ayrılmıştır. Denetim elemanlarının profesyonel 

olmaları iyi bir eğitim sürecinden geçmeleri ve mükellef haklarını gözetmeleri denetim 

stratejisinin ana hatlarını oluşturur. Yine vergi idaresinde yönetim ve denetim 

fonksiyonları birbirinden ayrılmıştır. Denetlenecek mükelleflerin tespiti, vergisel 

problemler ve yıllık denetim araçları, büyük şirketlerin denetiminden sorumlu birimle 

birlikte belirlenir.
497

 

Fransa’da vergi denetimiyle görevli farklı birimler, görev ve yetki alanları 

itibariyle sınıflandırılabilir. Yerel birimler ki bunlar temel hizmetler olarak da 

isimlendirilir, vergi denetimi konusunda özel bir uzman birimin görev alanına girmeyen 

mükelleflerin tamamının denetiminden sorumludur. Birimler arasındaki yetki sınırlarını 
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belirleyen ölçütlerin bir kısmı şöyledir: Mükelleflerin coğrafi bölümlemesi, elde edilen 

ciro tutarı, vergi matrahı, bir şirketler topluluğuna ait olma, yurtdışı kazanç ilişkileri, 

faaliyette bulunulan sektör veya sosyo-mesleki kategori. 

Çok genel çizgilerle, Fransa’da vergi denetimi ile uğraşan üç kuruluş olduğu 

söylenebilir: 

- DVNI (Direction des Vérifications Nationales et Internationales): Büyük 

şirketlerin denetiminden sorumludur. 

- DIRCOFI (Direction des Controles Fiscales): Orta ölçekli şirketlerin denetimi 

ile uğraşmaktadır. 

-DSF (Direction des Services Fiscaux): Küçük ölçekli firmaların denetimini 

yapmaktadır. 

Denetim elemanları, sosyal sigorta primleri dışında bütün vergilerin 

incelemesini yapmaktadırlar. Denetim yapısı, coğrafi olarak ve firma büyüklüğü dikkate 

alınarak oluşturulmuştur. 

Büyük firmaların denetimini yapan DVNI’ın hedef mükellef kitlesi 9000’dir. 

Burada kıstas olarak 150 milyon Euro tutarındaki ciro sınırı alınmaktadır. Söz konusu 

büyük mükellefler bağlı kuruluşlarıyla beraber ulusal varlığın (national wealth) %40’ına 

sahiptirler.
498

 

DVNI, 70’i bilgi işlem uzmanı olmak üzere 270 elemana sahiptir. 

Denetim stratejisinin ana hatları aşağıdaki gibidir: 

- Denetim ekiplerinde profesyonellik esastır, 

- Denetim programları daha çok grup şirketlerine odaklanmaktadır, 

- Uyumlaştırılmış yöntemler uygulanmaktadır, 
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- Denetimde “mükellef hakları” daima göz önünde bulundurulmaktadır. 

Denetim ekiplerinde profesyonellik, iyi bir eğitimi, mesleği güncel olarak takip 

etmeyi, sektörler itibariyle uzmanlaşarak birlikte çalışabilmeyi, ekiplerin denetimde 

stratejik önceliklere uyum sağlayabilmesini ifade etmektedir. 

Fransa Vergi İdaresi’nde yönetim ve denetim işlevleri birbirinden ayrı olarak 

yürütülmektedir. Büyük şirketlerin yönetimine ilişkin sorumluluk DGE’dedir (Direction 

des Grandes Entreprises). Büyük şirketlerin denetimine ilişkin sorumluluk ise 

DVNI’dadır. Büyük şirketlerle ilgili işlerin tam olarak yürütülebilmesi, DGE ve DVNI 

arasında sıkı bir işbirliğini gerektirmektedir. 

DGE gibi bir kuruluşa ihtiyaç duyulmasının temel nedenleri, idare ve şirketler 

arasındaki ilişkilerde yeni bir yaklaşımın benimsenmesi ve olaya topluma hizmetle ilgili 

çalışmanın bir diğer yönü olarak bakılmasıdır. Benimsenen yeni yaklaşımda esas, grup 

yaklaşımıdır. DGE, bir hizmet birimi ile belli grupları hedef kitle olarak almaktadır. Bu 

kitlenin belirlenmesindeki kıstaslar, 400 milyon ciro sınırı, %50’nin üzerinde ortaklık 

ve alt şirket ilişkisi, şirketlerin aynı grup bünyesinde yer alması ve şirketlerin konsolide 

edilmiş gelir sisteminden bir fayda sağlamasıdır. 

Denetlenecek mükelleflerin saptanması, vergisel problemler ve yıllık denetim 

amaçları, DVNI birlikte yapılmaktadır. Saptanan denetlenecek mükellef kitlesi için 

uygulanacak yöntemler de bu aşamada belirlenmektedir. 

İnceleme programları sektörler hakkındaki bilgilere dayanmaktadır. Büyük 

şirketlerle ilgili programlar hazırlanırken, grupların örgüt şemaları, gruplar ya da 

şirketler hakkında gazetelerde, internette yer alan haberler veya veri tabanında yer alan 

bilgiler ile diğer denetimlerden elde edilen bilgiler kullanılmaktadır. 

Risk ve bütçe analizlerinde şirketin ya da bağlı olduğu grubun yapısını 

değiştiren birleşme, kısmi birleşme, devir gibi olaylar, yasal yapı ya da faaliyetlerdeki 
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değişiklikler, risk analizlerinde saptanan olağanüstülükler (beyannamelerden saptanan 

bilgiler, tanımlanamayan hususlar gibi) dikkate alınmaktadır.
499

 

Fransa’da tüm bu incelemelerde yükümlünün eğitimine ayrı bir önem 

verilmektedir. Vergiler Genel Müdürlüğü’nün yaptığı bir araştırmaya göre denetimden 

geçen yükümlüler beyannamelerini daha iyi doldurmakta ve yanılgılardan büyük ölçüde 

kurtulmaktadırlar.
500

 

4.3.4. Ġngiltere’de Vergi Denetim Sisteminin Yapısı 

İngiltere’de vergilerin idaresi ve tahsilinden sorumlu birim İngiliz Gelir ve 

Gümrükler İdaresidir. Bu idare, gelir, gümrük ve tüketim vergileri bölümlerinin 

birleşmesi ile 18.04.2005 tarihinde teşekkül etmiştir. Gelir ve Gümrükler İdaresi’nin 

amacı, vergilerin zamanında, doğru olarak ödenmesini sağlamaktır.
501

 

İngiltere’de vergi incelemesi “tax inspector” yani vergi müfettişi adı verilen 

inceleme elemanlarınca yapılmaktadır. Denetim elemanı gelir idaresi adına bireylerin ve 

kurumların borçlarını belirlemektedir. Gelir İdaresi Başkanından (Tax Comissioners) bir 

önceki aşama olarak gelir idaresini temsil etmektedir. Ve vergi kaçakçılığını araştırmak 

üzere faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca şirketler, firmalar, bireyler ve ortaklıklara 

vergi yasalarını uygulamak, hesapları ve bunları oluşturan öğeleri incelemek, 

incelemeyi yazışarak işyerine giderek veya görüşme yoluyla yapmak, yükümlülere 

tavsiyede bulunmak ve anlaşma sağlamak, teknik ve yazı işleri memurlarını yönetmek 

denetim elemanlarının yapmakla yükümlü oldukları belli başlı görevleridir. 

İngiliz Gelir ve Gümrükler İdaresi, her yıl inceleme amacıyla bazı 

beyannameleri seçmektedir. Mükellefler beyannamelerinde yer alan kayıtların ya da 

talepleriyle ilgili ayrıntıların doğruluğunu sağlamakla sorumludurlar. Bunların 

doğruluğunu kontrol etmek amacıyla mükelleflerin talepleri ya da beyanlarını 

incelemeye tabi tutmaktadırlar. Böylelikle mükelleflerin vergilerini az ya da çok ödeyip 
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ödemediğinden emin olmak istemektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere İngiltere’de 

vergi incelemelerinin, vergisini olduğundan az ödeyen mükellefler açısından eksikliğin 

tamamlanarak eksik kısmın hazineye intikal ettirilmesini sağlaması yanında fazla ödeme 

yapan mükelleflere de yapılan fazla ödemenin geri iadesi imkanını da sağlaması 

nedeniyle iki yönlü bir işleve sahip olduğunu söylemek mümkündür. Böylelikle Gelir 

ve Gümrükler İdaresi bir taraftan, incelemeye alınan mükellefin diğer mükelleflerin 

ödediği kadar vergi ödemelerini sağlar diğer taraftan da adil bir vergi sisteminin 

işlemesini teminat altına almış olur.
502

 

Gelir ve Gümrükler İdaresi mükelleflerin yapmış olduğu beyanı kontrol etmek 

amacıyla beyannamede yer alan bilgilerin kaynağını oluşturan bilgileri 

isteyebilmektedir. İdare tarafından istenen bilgiler beyannamede yer alan bilgilere bağlı 

olarak değişiklik gösterebilmektedir. Yapılan inceleme sırasında beyan edilen bilgilerle 

mükellef tarafından gönderilen bilgilerin karşılaştırılması yapılır. 

Vergi denetim elemanı Gelir ve Gümrükler İdaresi adına bireylerin ve 

kurumların borçlarını belirlemektedir. Vergi kaçakçılığını araştırır. Ayrıca şirketler, 

firmalar, bireyler ve ortaklıklara vergi kanunlarını uygulamak, hesapları ve bunları 

oluşturan öğeleri incelemek, incelemeyi yazışarak, işyerine giderek ve görüşme yoluyla 

yapmak, yükümlülere tavsiyede bulunmak ve anlaşma yapmak, teknik ve yazı işleri 

memurlarını yönetmek denetim elemanlarının yapmakla yükümlü oldukları görevler 

arasında yer alır.
503

 

İngiltere mükellef büyüklükleri itibariyle bir ayrım yapma yoluna gitmiş olup, 

büyük firmalardaki vergi kaçağı ile ilgili olaylarda incelemeleri Özel Uyum Dairesi 

(Special Compliance Office) yürütmektedir. İnceleme konusu olayların büyük kısmı 

yerel daireler tarafından gönderilmektedir.
504

 

Dolaylı vergiler ve sosyal sigorta primlerinin kontrolü, Gümrük ve Tüketim 

Vergileri Bölümü (HM Customs and Excise) ve Sosyal Güvenlik Bölümü (Department 

of Social Security) tarafından yürütülmektedir. Bu iki bölüm devlet içinde tamamen 
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farklı bölümlerdir. Birlikte denetim yapılması mümkün değildir. Bununla birlikte, 

mevzuat Gelir İdaresi (Inland Revenue) ile bu birimler arasında merkezi ve yerel 

düzeyde belli bilgilerin değişimine de olanak vermektedir.
505
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5. TÜRKĠYE’DE VERGĠ DENETĠM SĠSTEMĠNĠN 

SORUNLARI VE VERGĠ DENETĠMĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠN 

ARTTIRILMASINA YÖNELĠK ÖNERĠLER  

5.1. Türkiye’de Vergi Denetim Sisteminin Sorunları  

Bir devletin üstlendiği görevleri gereği gibi yerine getirebilmesi, çeşitli 

kaynaklardan elde ettiği finansman gelirlerine bağlıdır. Bu anlamda en sağlıklı 

finansman geliri vergidir. Daha önce de vurgulandığı gibi vergi, devletin veya devletten 

vergilendirme yetkisi alan diğer kamu idarelerinin, kamu harcamalarını karşılamak 

amacıyla kanuna dayanarak ve usulüne uygun olarak, gerçek ve tüzel kişilerden, hukuki 

cebir altında, karşılıksız olarak ve geri vermemek üzere aldıkları paralardır. Bu gelirin 

tahsil edilmesi birçok nedene bağlı iken tahsili yolunda karşılaşılan sorunların 

giderilmesi ve vergi sistemi ve idaresinin yeniden yapılandırılması, ülke ekonomisi, 

gelir dağılımının adaletleştirilmesi ve daha birçok sorunun çözümlenmesi son derece 

önemlidir. 

Bu nedenle, vergi sistemine yönelik çeşitli düzenlemeler yapılarak öncelikle, 

en uygun düzeyde vergi gelirini adil, etkin, verimli ve ulusal ekonomiyi olumsuz 

etkilemeyecek bir yapıda en az maliyetle toplayan, ekonomik ve sosyal amaçları dikkate 

alan, üst düzeyde bir hizmet kalitesi sunan çağdaş bir vergi sistemi yaratılması 

gerekmektedir. Yapılacak olan düzenlemeler genel olarak vergi yükünü arttırıcı değil, 

kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alıp vergi kayıp ve kaçağını azaltacak, vergi yükünün 

adil dağılımını ve verginin tabana yayılarak kayıtlı mükellefler üzerindeki yükün zaman 

içinde mümkün olduğu ölçüde azaltılması prensibine dayanmaktadır.
506

 

Ülkemizde vergi denetiminin yapısından kaynaklanan bazı nedenler ile tahsil 

edilen vergi gelirlerinin toplanabilir vergi gelirlerinden çok daha az olması vergi 

denetiminde bulunan aksaklıkların ve yaşanan sorunların bir göstergesidir. Bu sorunlar 

da vergi denetiminin etkinliğini azaltmaktadır. Bu bölümde Türkiye’nin vergi 

denetiminin etkinliğini azaltan mevcut sorunlar ortaya konmaya çalışılacak ve daha 
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sonraki bölümde bu sorunlara yönelik neler yapılması gerektiğinin üzerinde 

durulacaktır. 

5.1.1. Vergi Denetiminde Temel Ġlke ve Stratejilerin BelirlenmemiĢ Olması 

Türkiye’de vergi denetiminin temel ilke ve stratejileri belirlenmiş değildir. 

Vergi kaçağı bulunma riski yüksek olan alanların neler olduğu, coğrafik olarak 

nerelerde yoğunlaştığı, hedeflenen vergi inceleme oranını ne olduğu, belirlenen 

alanların mevcut inceleme kapasitesi ile hangi sürede vergi incelmesine tabi 

tutulabileceği, incelemelerin bölgesel dağılımının ne olacağı, incelemelerin hangi 

sıklıkta tekrarlanacağı gibi hususlarda oluşturulmuş ve kamuoyu ile paylaşılan bir vergi 

denetim stratejisi bulunmamaktadır.
507

 

5.1.2. Vergi  Denetimi  Yapan  Birimlerinin Çok BaĢlılığı ve 

Koordinasyonun  Eksikliği 

Bir ülkede istenildiği kadar vergi adaleti gerçekleştirilsin, vergi gelirlerini 

arttırmak için vergi sistemlerinin yapısı içerisinde gerekli önlemler alınsın, vergi iadesi 

iyileşsin, vergi denetimi çok etkili olsun; fakat bunu uygulayacak vergi idaresi sağlam 

olarak kurulamamışsa vergide başarıya ulaşmak mümkün değildir. Ülkemizde en çok 

ihmal edilen noktalarda biri de vergi idaresidir. 

Çağdaş bir vergi idaresinden bahsedebilmek için bu yapının etkin, hızlı ve adil 

hizmet üreten bir yapı taşıması gerekmektedir. Bu hizmet yapısı, görevinin gerektirdiği 

caydırıcılığı ve vatandaşlarla kurulan ilişkide güven ve karşılıklı saygıyı koruyan bir 

yapı arz etmelidir. 

Vergi denetiminde başarıdan söz edebilmek için öncelikle bağımsız, etkin ve 

verimli bir denetim yapısı kurulması gerekir. Ülkemiz açısından bunu söylemek pek 

mümkün değildir. Zira, ülkemizde vergi denetiminde görülen çok başlı denetim yapısı 

etkin ve verimli bir denetimi mümkün kılmamaktadır.
508
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Bu anlamda ülkemizde vergi mekanizmasının temelinde yer alan Maliye 

Bakanlığı, çok karmaşık ve koordine olması zor bir yapılanma içerisindedir. 

Ülkemizde vergi denetimi temel işlevi vergi denetimi ve incelemesi olan dört 

ayrı birimin denetim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunlar merkezi 

denetim elemanları olan Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri 

ile taşra denetim elemanları olan Vergi Denetmenleridir. 

Ülkemizde vergi denetiminde çok başlı bir yapı göze çarpmakta olduğunu 

belirtmiştik. Hepsi Maliye Bakanlığına bağlı olmakla birlikte ayrı, hatta zaman zaman 

birbirleri ile rekabet içerisinde olan denetim birimleri bulunmaktadır. Vergi denetiminin 

çok başlı olması ve bir bütünlük içerisinde yürütülmemesi denetimde etkinsizliğe yol 

açmaktadır.
509

 

Merkezi denetim elemanlarından olan Maliye Müfettişleri ve Hesap Uzmanları 

Maliye Bakanlığı bünyesinde, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri de Gelir 

İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapmaktadırlar. Maliye müfettişleri, gelirler 

kontrolörleri ve hesap uzmanlarından oluşan üç denetim birimi ülke sathında vergi 

inceleme yetkisine sahiptir. Vergi denetmenleri de kurulmuş olan 29 vergi dairesi 

başkanlığı bünyesinde görev yapmaktadır. Ayrıca maliye müfettişleri, gelirler 

kontrolörleri ve vergi denetmenleri iç denetim olarak nitelendirilen teftiş ve soruşturma 

yetkisine haizdir. Hesap uzmanları ise sadece vergi inceleme yetkisine haizdir. 

Bu denetim birimlerinin farklı birimlere ve makamlara bağlı olması vergi 

denetiminde çok başlılığa neden olmaktadır. Vergi denetim örgütü ile ilgili olarak 5345 

sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı kurulması hakkındaki yasada yapılan düzenleme ile çok 

başlılık giderilememiştir. Mevcut düzenleme sonrası dört başlı vergi denetim yapısı 

günümüze kadar aynen devam ederek gelmiştir.
510

 

Vergi incelemelerinin etkinsizliğine yol açan temel sorunlardan birisi bu dört 

ayrı yapıya sahip olan vergi inceleme birimleri arasında koordinasyon eksikliğidir. 

Uygulamada aynı mükellefin aynı yılının aynı konulardan dolayı farklı inceleme 
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birimlerince incelemeye konu olduğu görülmektedir. Etkin bir vergi incelemesinin 

yapılması için inceleme birimleri arasında koordinasyonun sağlanması gerekir. Bu 

koordinasyon ya vergi inceleme birimlerinin sayısal olarak bire indirilmesiyle ya da tüm 

vergi inceleme birimlerinin bağlı olacağı bir denetim kurulunun oluşturulması ile 

mümkündür.
511

 

Çok başlılık vergi denetimindeki etkinlik ve verimliliği ortadan kaldırıp,    

vergi denetiminden beklenen olumlu ve verimliliği ortadan kaldırdığı gibi vergi 

denetiminden beklenen olumlu sonuçların alınamaması sonucunu da doğurmaktadır. Bu 

durum aynı zamanda kayıt dışı faaliyet alanlarının genişlemesine de sebep olmaktadır. 

Kayıt dışı alanların genişlemesi, kayıtlı mükellefler ile nihai tüketiciler üzerindeki vergi 

yükünü arttırmakta; bu ise gelir dağılımın bozulmasına yol açmaktadır.
512

 Ayrıca, her 

birimin diğer birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamaksızın bağımsız hareket etmesi 

birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. 

Vergi denetiminde görülen bu çok başlılığın nedenlerinden birisi de denetim 

birimleri arasındaki iç çekişmelerdir. Denetim birimlerinin kendi arasındaki çekişmeler, 

var olan bu çok başlılığı daha da derinleştirmektedir.
513

 

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ile 13.12.1983 tarihli ve 178 

sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye 33/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 33/B maddesi eklenmiş 

ve Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.
514

 

Buna göre Maliye Bakanlığı’nın; vergi inceleme ve denetim amaçlarına 

ulaşmasını sağlamak, vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, 

ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi 
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incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek, vergi 

inceleme birimleri arasında koordinasyonu, bilgi akışını ve uygulama birliğini temin 

etmek, Bakanlığın vergi inceleme ve denetim birimlerinin uygulayacağı yıllık vergi 

inceleme ve denetim planını hazırlamak ve uygulamayı izlemek üzere Vergi İnceleme 

ve Denetim Koordinasyon Kurulu oluşturulması söz konusudur. 

Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu; Bakanın veya yetki vermesi 

halinde Müsteşarın başkanlığında, Gelir İdaresi Başkanı, Maliye Teftiş Kurulu Başkanı, 

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi 

Daire Başkanlığının bağlı olduğu Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ve Gelirler 

Kontrolörleri Başkanından oluşur. Kurulun sekretarya görevi Gelir İdaresi Başkanlığı 

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir.
515

 

Vergi incelemeleri, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca, yıllık vergi 

inceleme ve denetim planına uygun olarak yerine getirilir. Vergi incelemesi ve 

denetimine ilişkin temel amaç ve hedefler, Gelir İdaresi Başkanlığı risk analiz sistemi 

üzerinden yapılan analizler de dikkate alınarak incelemeye tabi tutulacak sektörler ile 

mükellefler ve vergi incelemesi ve denetiminin uygulanması ve izlenmesine ilişkin 

diğer hususlar gerekçeleriyle birlikte yıllık vergi inceleme ve denetim planında 

belirlenir. Teftiş, soruşturma, ihbar, şikâyet ve benzeri nedenlerle yıl içinde ortaya 

çıkabilecek vergi incelemelerinin yapılmasına dair usul ve esaslara da yıllık vergi 

inceleme ve denetim planında yer verilir. Yıllık vergi inceleme ve denetim planı 

Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.
516

 

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından yapılacak tam ve sınırlı 

vergi incelemelerinin kapsamı, vergi incelemesine tabi tutulma bakımından birinci sınıf 

tüccarların yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye büyüklükleri esas alınarak gruplara 

ayrılması ve yapılacak bu gruplamaya bağlı olarak vergi incelemesine alınma 

bakımından asgari süreler getirilmesi ile bu hususlara dair diğer usul ve esaslar, Vergi 
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İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu, yıllık vergi inceleme ve 

denetim planı uygulama sonuçlarını ertesi yılın Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna 

açıklar. 

Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları 

Kurulu Başkanlığı ile vergi incelemesine yetkili olanlar, vergi incelemesi ve denetimine 

ilişkin görevlerini kanun hükmüne ve çıkarılacak yönetmelikte belirtilen usul ve 

esaslara uygun olarak yerine getirmek zorundadır.  

Kurulun çalışma usul ve esasları, yıllık vergi inceleme ve denetim planının 

hazırlanması, uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi ile bu maddede yer alan diğer 

hususlara ilişkin usul ve esaslar Kurulun önerisi üzerine Bakanlıkça çıkarılan 

yönetmelikle belirlenecektir.
517

 

Her ne kadar bu yeni kurul kurulmuş olsa da var olan çok başlı yapı 

giderilmemiş bu yapı olduğu gibi kurula da aktarılmıştır. Bu da vergi kayıp ve kaçağı ile 

mücadelede vergi denetim birimlerinin koordinasyonu sorununu gidermemiş sadece 

yeni bir yapı kurularak çözümün ötelenmesine neden olmuştur. 

5.1.3. Vergi Denetimi Yapan Birimler ve Bunların Kadro Durumlarının 

Değerlendirilmesi 

Türkiye’de vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar 213 sayılı VUK’nun 135. 

maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin 

en büyük mal memuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları, vergi dairesi 

müdürleri, maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri, gelirler kontrolörleri ve 

stajyer gelirler kontrolörleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında 

müdür kadrolarında görev yapanlar vergi incelemesi yapmaya yetkilidir.
518

 213 sayılı 

VUK’un 135. maddesinde sayılan birimlerden hesap uzmanları, hesap uzman 
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yardımcıları, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları, maliye müfettişleri, 

maliye müfettiş muavinleri, gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri dışında 

sayılan diğer birimler sevk ve idare ile yükümlü olmaları ve vergi incelemesinin 

uzmanlık ve özel bir çalışma gerektirmesi nedeni ile bilfiil vergi incelemesi 

yapmamaktadırlar. Vergi incelemeleri aslında bu dört birim tarafından yerine 

getirilmektedir. Vergi incelemesine yetkili olan maliye müfettişleri, gelirler 

kontrolörleri ve vergi denetmenlerini aynı zamanda teftiş ve tahkikat görevlerini de 

yapmaktadırlar. 

Maliye Bakanlığı’nın personel sayısı 23.429’dur. Maliye Bakanlığı’na bağlı 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın personel sayısı ise 43.000’dir. Bu kadrolar içerisinde vergi 

incelemesi yapan gruplar olan; hesap uzmanlarının sayısı 306, maliye müfettişlerinin 

sayısı 159, gelirler kontrolörlerinin sayısı 374, vergi denetmenlerinin sayısı da 2.789 

dur.
519

 Bu inceleme gruplarının toplamda dolu olan kadro sayısı da 3.628’dir. Boş kadro 

sayılarına baktığımızda da hesap uzmanlarının sayısı 845, maliye müfettişlerinin sayısı 

308, gelirler kontrolörlerinin sayısı 526, vergi denetmenlerinin sayısı da 3.861’dir. Bu 

inceleme gruplarının toplamda boş olan kadro sayısı da 5.540’dır. Bunu daha ayrıntılı 

olarak aşağıdaki tablo ortaya koymaktadır. 

Tablo 16: Vergi Denetim Kadrolarının Doluluk Durumu (2010) 

Vergi Denetim Kadroları(1) 

 Dolu Kadro BoĢ Kadro Toplam Kadro Doluluk Oranı 

Bakana Bağlı 465 1.153 1.618 %28 

- Maliye Müfettişi (2)  159 308 467 %34 

- Hesap Uzmanı (2) 306 845 1.151 %26 

Gelir İadaresi  Başkanlığı’na Bağlı 3.163 4.387 7.550 %41 

- Merkezi     

(Gelirler Kontrölörü) (2)  374 526 900 %41 

-Mahalli (Vergi Dairesi Başkanlığı’na Bağlı)     

(Vergi Denetmeni) (2)  2.789 3.861 6.650 %41 

Genel  Toplam : 3.628 5.540 9.168 %39 

(1) 8 Şubat 2010 Tarihi İtibariyle 

(2) Maliye Müfettiş Yardımcıları, Hesap Uzman Yardımcıları ve Stajyer Gelirler Kontrolörleri İle Vergi 

Denetmen Yardımcıları Dahil 
Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_62.xls.htm (14.07.2010)  
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Genel olarak vergi inceleme elemanlarının kadrolarına baktığımızda 2010 yılı 

itibarıyla kadro doluluk oranı Maliye Müfettişlerinde % 34, Hesap Uzmanlarında % 26, 

Gelirler Kontrolörlerinde % 41, Vergi Denetmenlerinde % 41, toplamda ise % 39’dur. 

Yani kadroların üçte ikisine yakını boştur. Maliye Bakanlığı’nın sahip olduğu kadronun 

fazla olmamasına rağmen bu kadroların doluluk oranında oldukça düşüktür. 

Yukarıdaki tabloda yer alan verilerine göre, Şubat 2010 itibariyle Maliye 

Bakanlığında 9 bin 168 denetim kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan sadece 3 bin 

628’i fiili olarak kullanılmakta, 5 bin 540 kadro ise boş beklemektedir. 

Kayıt dışılık ve vergi kaçağına karşı daha etkin denetim öngören Maliye 

Bakanlığı’nda 9 bin 168 denetim kadrosunun 3 bin 628’inin dolu, 5 bin 540’ının ise boş 

olması dikkat çekmektedir. 

Mevcut kadroların 1618’ini Maliye Bakanına bağlı Teftiş ve Hesap Uzmanları 

Kurulu kadroları oluşturmaktadır. 467 müfettiş kadrosunun 159’u dolu, 308'i boş, 1151 

hesap uzmanı kadrosunun da 306’sı dolu, 845’i boş bulunmaktadır. 

Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı 7 bin 550 denetim kadrosunun ise 3 bin 

163'ünde denetim elemanları görev yapmakta, 4 bin 387 kadro ise boş şekilde 

bekletilmektedir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan 900 gelirler kontrolörü 

kadrosunun 526’sının, 6 bin 650 vergi denetmen kadrosunun da 3 bin 861’inin boş 

durumda bulunduğu görülmektedir. 

Maliye Bakanlığının kadrosu olmasına rağmen kadroların tam olarak 

doldurulmaması denetimde etkinliği ve verimliliği etkileyen esaslı unsurlardan birini 

oluşturmaktır. 

Vergi denetimi, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi bakımından son derece 

önemlidir. Bir yandan denetim elemanı kadrolarının belli bir süreçte doldurulması, diğer 

yandan da nitelikli denetim elemanlarının istifa yoluyla ayrılıp özel sektöre geçmesini 

engelleyecek olumlu koşullar sağlanması suretiyle, denetim elemanlarının sorunlarına 

duyarlı yaklaşılması halinde, bundan kazançlı çıkan, öncelikle ülkemiz olacaktır. 
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İşsizlik oranının üniversite mezunları arasında yüksek olduğu ülkemizde, bu 

kadroların doldurulması, ilk bakışta kolay gibi gözükebilir ancak bu bir anda 

gerçekleştirilebilecek bir olay değil. Öte yandan, sürekli olarak, denetim kadrolarının 

yüzde 60-70’inin boş olması da doğru bir olay değildir.
520

 

OECD verilerine göre, Türkiye, denetim elemanı sayısının vergi ile uğraşan 

toplam personele oranı itibariyle de en düşük orana sahip ülkeler arasında 

bulunmaktadır. 

Türkiye’de vergi denetim elemanlarının, toplam vergi personeline oranı yüzde 

10,7 civarında seyretmektedir. Bu oran, ABD’de yüzde 18,1, İsviçre’de yüzde 33, 

İsveç’te yüzde 32,5, İspanya’da yüzde 18,2, Norveç’te yüzde 22, Hollanda’da yüzde 

36,3, Güney Kore’de yüzde 26,4, Japonya’da yüzde 68,4, İtalya’da yüzde 38,5, 

İrlanda’da yüzde 31, Danimarka’da yüzde 33,8, Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 21,8, 

Kanada’da yüzde 17,3, Avusturya’da yüzde 49,4, Avustralya’da ise yüzde 33,8 olarak 

karşımıza çıkmaktadır.
521

 

Türkiye’de vergi kayıp ve kaçağına neden olan vergi inceleme oranının çok 

düşük olmasının en önemli nedeni, vergi denetim elemanlarının sayılarının yetersiz 

olması ve mevcut denetim elemanlarının vergi incelemesi dışında daha birçok görevinin 

olması nedeniyle vergi incelemesine yeterince zaman ayıramamalarıdır.  

5.1.4. Denetim Elemanlarının Merkez ve TaĢra Ayrımı 

Türkiye’de merkez ve taşra örgütlenmesi her kurumda görülmektedir. Bu 

bağlamda merkez ve taşra ayrımı vergi denetim birimlerinde de göze çarpmaktadır. 

Aynı işi yapmakla birlikte merkez denetim birimleri olarak adlandırılan Maliye 

Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontrolörleri farklı, taşra denetim birimleri 

olarak adlandırılan Vergi Denetmenleri farklı statülere tabi olmaktadırlar.  
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Merkez taşra ayrımı bir rol ayrımı olması gerekirken bir önem ayrımı haline 

getirilmiştir. Merkez taşranın bu hizmeti en iyi şekilde yapabilmesi için gerekli olan 

lojistik destek merkezidir.  

Bazı görevler vardır ki, bunlar nerede konuşlandırılırsa konuşlandırılsın 

merkez ve taşra tanımlamalarına sığmamaktadırlar. Vergi inceleme elemanlığı, sigorta 

müfettişliği elemanlığı gibi görevler bunlar arasında yer almaktadırlar. Kadrosu 

merkeze de konulsa, taşraya da konulsa yapılan iş mahiyet ve sonuç itibariyle aynı 

nitelikte olmaktadır. 

İstanbul ilinde bulunan bir mükellefi İstanbul’da görevli bir Hesap Uzmanı 

incelendiğinde merkez incelemiş olmakta,  aynı mükellefi yine İstanbul’da görevli bir 

Vergi Denetimi incelediğinde taşra incelemiş olmaktadır. Halbuki incelenen mükellef 

aynı, yapılan iş ise aynı, inceleme yöntemi aynı olmakta defter, kayıt ve belgeler 

üzerinde vergi inceleme işi yapılmaktadır. Bu durumların ortaya çıkması mükellefler 

açısından da karışıklıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Merkez ve taşra ayrımı teftiş ve soruşturma görevleri için anlamlı olan 

ayrımlardır. Vergi inceleme yetkisi açısından böyle bir ayrım anlamlı da değildir, 

gerçekçi de değildir.  

Vergi incelemesi mükellef odaklı düşünüldüğünde ülke sınırları ile bile tahdit 

edilemeyecek bir olgudur. Zira mükellefler ithalat ve ihracat yolu ile ülke sınırları 

dışında da ticari faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu yapıdaki bir mükellefin defter ve 

belgelerini inceleyecek denetim elemanlarının tamamının en az ülke düzeyinde 

yetkilendirilmiş olması gereklidir. Vergi inceleme yetkisini düzenleyen 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu’nun 135. maddesi bu bağlamda herhangi bir kısıtlama öngörmemiştir. 

Ancak asıl işi denetim olan dört birimden sadece Vergi Denetmenleri ataması yapılan 

yere göre hareket alanı genişleyen veya daralan bir grup hüviyetindedirler.
522
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5.1.5. Vergi Denetimi Yapan Birimlerin Ġç Denetim – DıĢ Denetim 

Ayrımının NetleĢtirilememiĢ Olması 

Gelişen ekonomi içinde işletmelerin ölçekleri büyümekte, uluslararası 

faaliyetleri artmakta, bir mükellefin tüm ekonomik faaliyetlerinin kavranması 

güçleşmektedir. Bu gelişmeler vergi incelemesinde uzmanlaşmayı zorunlu hale 

getirmektedir. Vergi inceleme elemanlarının çoğunun hem vergi inceleme yani dış 

denetim hem de teftiş ve soruşturma yani iç denetim yetkisi vardır. İncelemelerde 

uzmanlaşmanın sağlanabilmesi için, öncelikle iç ve dış denetim ayrımı yapılmalı; vergi 

denetim elemanlarının sadece dış denetimle uğraşması esas olmalıdır. Ayrıca vergi 

incelemesi ile uğraşan denetim elemanları arasında da uzmanlaşma yoluna gidilmelidir. 

Vergi denetimi, piramit kadro yapısında koordine edilmiş, işletme büyüklükleri ve 

mükellefiyet türleri itibariyle görev ve yetki sınırları tanımlanmış sistematik bir yapıya 

kavuşturulmalıdır.
523

 

Vergi denetimi tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, çok ayrı ve uzmanlık 

gerektiren bir iş olmasına karşın, bugün Hesap Uzmanları Kurulu dışındaki tüm vergi 

inceleme yetkisi tanınmış birimler, idari denetim yani teftiş, tahkikat ve benzeri işler ile 

vergi denetimini bir arada yapmaya çalışmaktadırlar. Her konuda uzmanlaşma 

gerekliliğinin tartışmasız kabul gördüğü günümüzde, aslında hiç birbirine benzemeyen 

vergi denetimi işi ile idari işlerin aynı birimde bulunması, vergi denetiminde etkinlik 

sorununun temelinde yatmaktadır. İdari denetiminde kullanılan mevzuat, vergi mevzuatı 

dışında kalan mevzuattır. Vergi denetiminde esas olarak mükelleflerin faaliyetleri, idari 

denetimde ise idarenin ya da memurun işlemleri üzerinde çalışılır. Birbirine hiç 

benzemeyen ancak çok sınırlı konularda kesişen bu iki ayrı mesleğin aynı kişide 

birleştirilmesi beraberinde çok ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Her şeyden önce bu 

kişilerin yetiştirilmesinde büyük problemler ortaya çıkmaktadır.
524

  

Bir an için, tüm bu birbirine benzemeyen işlerin gerektirdiği niteliklerin 

hepsinin üç yıllık bir eğitim süreciyle verilebildiği ve bütün bu işlerde uzmanlaşma 

sağlandığı varsayılsa bile, mesleğin ilerleyen yıllarında, bu denetim elemanlarının 
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mesleki konsantrasyonları konusunda bazı sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Vergi incelemesi 

ile uğraşan bir kişinin, bir anda soruşturma işine, oradan da daire teftişine gönderilmesi 

her üç konuda da konsantrasyonunun bozulmasına ve mesleki anlamda dağınıklığa 

neden olmaktadır.
525

 

Maliye Bakanlığına bağlı Gelirler Genel Müdürlüğünün bağımsız bir yapıya 

kavuşturulması düşüncesiyle, 05.05.2005 tarihli 5345 sayılı Kanunla, Gelirler Genel 

Müdürlüğü kaldırılarak yerine, Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı 

kurulmuştur.
526

 

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 

Gelir İdaresi’nin yeniden yapılandırılması gerçekleştirilirken, performans yönetimine 

ilişkin hükümler bulunmasına rağmen, gelir idaresinin iç denetim sisteminin kurulması 

ve işleyişi ile ilgili herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Vergi denetim birimlerinin 

mevcut görevlerinde bir değişiklik yapılmadan, hesap uzmanları dışında diğer denetim 

birimleri halihazırda hem idarenin hukuka ve performans ölçütlerine uygun çalışmaların 

denetlenmesi anlamına gelen iç denetim, hem de vergi mükelleflerinin faaliyetlerinin 

denetlenmesi anlamına gelen dış denetim görevlerini sürdürmektedirler. Dolayısıyla 

5345 sayılı kanunla, çağdaş gelir idarelerinde olduğu gibi, iç denetim ile dış denetimin 

birbirinden ayrılması ve uzmanlaşması sorunu da giderilememiştir. Buna bağlı olarak 

denetimde uzmanlaşma sağlanamadığından, çağdaş denetim tekniklerinin de yeterince 

geliştirilmesi sağlanamamıştır.
527

 

5.1.6. Vergi Denetimi Yapan Birimlerden BaĢka Kamu Kurum ve 

KuruluĢlarına ve Özel Sektöre YaĢanan GeçiĢler 

Bir ülkede vergi kayıp ve kaçaklarını en aza indirgemek ve istenilen bir 

noktaya getirmek, daha iyi çalışan güçlü bir vergi idaresi ve etkin bir vergi denetimi 

yapısının oluşturulmasına bağlıdır. Vergi kayıp ve kaçaklarını engelleyecek temel unsur 

ise denetim gücüdür. Bu noktada denetim elemanlarının önemi tartışılmazdır. 
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Maliye Bakanlığı denetim elemanları gerçekten oldukça zor ve meşakkatli bir 

eğitim sürecinden geçmektedirler. Yapılan yeterlilik sınavları, kamudaki diğer 

sınavlardan çok farklıdır. Denetim elemanlarının mesleğe alınması ve stajyerlik 

döneminde geçirdikleri zorlu ve sıkıntılı süreç; stajyerlik kalktıktan sonraki görev 

sürecinde de yılın belirli dönemlerinde turneye çıkma, aileden ayrı yaşama gibi 

olumsuzluklar olarak devam etmektedir.
528

 

Özenle seçilen ve lisansüstü eğitime eş düzeyde bir programla mesleki 

konularda yetiştirilen vergi denetim elemanları, kamu yönetimi ile ekonominin önde 

gelen kurum ve kuruluşları için çok değerli kaynak oluşturmakta; bilgi düzeyleri, 

nitelikleri ve moral değerleri itibariyle özel kesimce çok iyi imkanlarla talep 

edilmektedirler. Nitekim, vergi inceleme elemanlarının diğer kurumlardaki benzer ve 

çok daha az riskli işlerle uğraşan diğer denetim elemanlarının koşullarına sahip 

olmaması ve diğer maddi ve manevi motivasyon eksiklikleri nedeniyle, Maliye 

Bakanlığı söz konusu inceleme elemanlarını uzun süreli istihdam edememekte, en 

verimli çağlarında ayrılmalarına neden olmaktadır. 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile son yıllarda vergi denetimi gerçekleştiren denetim 

birimlerinden önemli ayrılmalar olmuştur. Bunda, meslek mensuplarının emsali 

kurumların meslek mensuplarına göre düşük ücret almaları ve çalışma şartlarının diğer 

kurumlara nazaran yetersiz ve uygun olmaması gibi nedenler etkili olmuştur. 

Denetim elemanlarına 3568 sayılı kanunun değişmeden önceki hali ile 

yeterlilik sınavında başarılı olmak ve 10 yıl meslekte kalmak koşuluyla yeminli mali 

müşavirlik yapma hakkı verilmiş bulunmaktaydı. 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. 2010 yılı Şubat ayı sonu itibariyle merkez ve taşra denetim birimlerinde 
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kadroların toplam doluluk oranı sadece % 39’dur. Bu birimlerde toplam 9.168 kadro 

bulunurken, bu kadroların sadece 3.628’i doludur. 

Hesap uzmanı, müfettiş, kontrolör ve denetmen olarak işe başlayan denetim 

elemanları, uzman statüsünü aldıktan bir süre sonra ücretlerin yetersizliğini gerekçe 

göstererek, devletten ayrılmaktadırlar. 

Maliye Bakanlığı’nın vergi denetim kadrolarından kaçış, rakamlara da aynen 

yansımıştır. Halen 306 uzman ve uzman yardımcısının görev yaptığı Hesap Uzmanları 

Kurulundan 2005 yılı başından bu yana 53 kişi istifa etmiştir. 2005 yılında 10 olan istifa 

sayısı, 2006 yılında 9, 2007 yılında 13, 2008 yılında 11, 2009 yılında da 5 olmuştur. 

2009’da kriz nedeniyle istifa sayısı azalırken, yılın başından itibaren 5 kişi istifa ederek 

ayrılmıştır. Nakil ve emeklilik yoluyla kuruldan ayrılanların sayısı da 54 olmuştur. 

Maliye Teftiş Kurulundan da aynı dönemde 7 müfettiş istifa etmiştir. 2005’de 

1, 2006’da 2, 2007’de 1, 2008’de 1, 2010’da da 2 müfettişin istifasını verdiği Teftiş 

Kurulunda bu süreçte idari göreve geçenlerin sayısı da 30’u bulmuştur. 

Gelirler Kontrolörleri de bu süreçte istifalar yoluyla 45 fire vermiştir. 2005’de 

5, 2006’da 7, 2007’de 6, 2008’de 14 ve 2009’da 6 olan istifa sayısı, 2010 yılının ilk 6 

ayında 7 şeklinde belirlenmiştir. İdari görevlere nakil ve emeklilik yoluyla gelirler 

kontrolörlüğünü bırakanların sayısı da 75 olarak tespit edilmiştir.
529

 

Vergi denetmenlerinde ise istifalar yerine başka kurumlara geçişlerin ağırlık 

kazandığını görmekteyiz. Özellikle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile ihdas edilen iç denetçilik görevi ile yaklaşık 300 vergi denetmeninin başka 

kurumlara iç denetçi olarak geçtiğini 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. Asıl olarak vergi incelemelerinin 
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büyük bir çoğunluğunu gerçekleştiren vergi denetmenleri ile vergi denetmen yardımcısı 

sayısının  her yıl yapılan alımlara rağmen 2.789 olduğunu görmekteyiz.  

Vergi denetim kadrosu tablosuna baktığımızda ülkemizde 2010 yılı Şubat ayı 

sonu itibariyle bakana bağlı denetim elemanı kadrosunun toplam kadrosunun %28 

doluluk oranına sahip olduğunu görmekteyiz. Gelirler İdaresi Başkanlığına bağlı 

denetim elemanlarının toplam kadro oranının doluluk oranı ise toplamda %41 olarak 

gerçekleştiğini görmekteyiz. Her yıl yapılan denetim elemanı alımlarına rağmen yeni 

göreve başlayan denetim elemanları kadar bir sayının da görevlerinden ayrılması 

nedeniyle denetim elemanı sayısı arttırılamamaktadır. 

5.1.7. Vergi Denetim Elemanlarının DıĢ Etkilere KarĢı Güvence Sorunu 

Vergi denetiminin en önemli ilkelerinden biri objektif olmasıdır. Vergi denetim 

elemanları görevlerini ifa ederken dışarıdan gelebilecek her türlü etkiye karşı güvence 

altında olmalıdırlar ki bu görevlerini başarılı, objektif ve tarafsız olarak yerine 

getirebilsinler. Bu bağlamda, denetim elemanları hazinenin menfaati kadar, mükellefin 

menfaatini de korumak durumundadır. Buna karşın, Türkiye’de vergi denetim 

elemanları yeterince objektif bir yapıya kavuşturulamamıştır. 

Türkiye’de vergi denetimi Maliye Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra 

teşkilatında görev yapan denetim birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Maliye 

Bakanlığı hem siyasi hem de idari statüsü olan bir makamdır. İdari olarak Devletin 

vergi ve benzeri alacaklarının tahsiline ilişkin işlemlerin yürütülmesinden 

sorumludur.Ancak Maliye Bakanı milletvekili olması nedeniyle bir siyasi kimliğe sahip 

olarak halk tarafından seçilen bir kişidir. Dolayısıyla vergi alacağının tahsiline yönelik 

yürütülen idari işlemlerin yapılması sırasında, Bakanın siyasi kimliğinden etkilenme söz 

konusu olabilmektedir. Nitekim uygulamada bu yönde yapılan eleştiriler dikkat 

çekmektedir.
530
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Vergi inceleme elemanlarının, özellikle taşrada görev yapanların, dış etkilere 

karşı, incelemelerinde tarafsız ve objektif davranmalarını sağlayacak gerçek anlamda, 

yeterli güvenceye sahip olduklarını söylemek de pek mümkün değildir.
531

 

Mevcut sistem içinde, denetim elemanlarının hatırı sayılır bir kısmı, 

gerçekleştirdikleri incelemeler sırasında, çeşitli baskılara maruz kalabilmektedirler. 

Karşılaşılan baskı, merkezi denetim elemanlarından yerel denetim elemanlarına doğru 

gittikçe artmaktadır. Öyle ki, yazılan inceleme raporlarının bazıları ortaya çıktığında, 

istenen sonuçları içermeyen raporlar gerektiğinde değiştirilmekte, eğer inceleme 

elemanı raporu değiştirmezse inceleme başka bir inceleme elemanına verilmekte ve 

istenen raporun hazırlanması sağlanmaktadır. Özellikle taşrada yer alan denetim 

elemanlarının başında giyotin gibi sallanan “rotasyon” uygulaması burada hatırlamamız 

gereken bir başka “etki” mekanizmasıdır. 

İdare ile vergi mükellefleri arasında taraf olmaksızın, her iki tarafın haklarını 

gözeterek objektif ve nesnel ölçütlere göre yürütülmesi gereken vergi incelemelerini, 

her türlü dış etki ve müdahalelere karşı güvenceye kavuşturmak amacıyla, vergi 

denetim biriminin idari ve mali özerkliği sağlanmadığı sürece vergi kayıp ve kaçağı ile 

etkin bir mücadele yapılması mümkün olmamaktadır.
532

 

5.1.8. Vergi Denetim  Birimlerinin  Performans   Ölçümü  ve   Denetimin  

Yapılamaması 

Gelişmiş ülkelerde, kurumların ve kurum çalışanlarının başarıları, önceden 

belirlenmiş performans kriterlerine ne derece uydukları ile ölçülmektedir. Türkiye’de 

kamu kesimi için henüz yeni bir kavram olan performans değerlemesi ve denetimi Gelir 

İdaresinde de uygulanmaktadır. Bu durum ise idarenin ve özellikle çalışanlarının 

performanslarına göre değerlendirilmesi sonucunu ve dolayısıyla etkinlik ve verimliliği 

azaltmaktadır.
533
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Çağdaş vergi idarelerinde, denetimin geliştirilmesinde öncelik, denetim 

sürecinin şeffaflaşması ve denetim başarısının ölçülmesine verilmiş iken, ülkemizde 

vergi denetimi ile ilgili denetim standartları ve prosedürleri hakkında genel bir kanun 

bulunmamakla birlikte, bu standartlar ve prosedürler dış denetleyiciler tarafından da 

gözden geçirilmemektedir. 

Ayrıca, vergi denetim birimlerince periyodik dönemler itibariyle hedefler ve 

faaliyet sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulmamakta ve vergi inceleme elemanları 

için performansa dayalı ödüllendirme ve cezalandırma sistemi uygulanmamaktadır. Bu 

durum, bir yandan, vergi denetim birimlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarının 

kamuoyunun bilgisi dışında kalması nedeniyle söz konusu birimlerin vergi denetimi 

konusunda ilave gayret gösterme isteklerini ortadan kaldırmakta, diğer yandan, başarılı 

vergi inceleme elemanlarının motivasyonlarını köreltmekte ve bunların sonucunda da 

vergi denetiminde etkinlik ve verimliliğin sağlanması mümkün olamamaktadır. 

 Bu bakımdan vergi denetim birimlerinin faaliyetlerinin kamuoyunun denetime 

açılması büyük önem kazanmaktadır. Bu suretle, kamuoyuna karşı bir anlamda hesap 

verme durumunda kalacak olan söz konusu birimin faaliyetlerini daha disiplinli, plan ve 

program dahilinde yürütülmesi suretiyle etkinlik ve verimliliğin artırılması 

sağlanacaktır. Bu bakımdan, her dönemin başında da bu hedeflere ulaşmada ne derece 

başarı gösterildiği, mükellef bazına inilmeksizin, ana hatlarıyla kamuoyunun bilgisine 

sunulmalıdır.
534

 

Aslında Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatına bağlı olarak görev 

yapan vergi denetim elemanlarının yükselmeleri mesleki kariyerlerindeki performans 

değerlendirmesine göre yapılmalıdır. Performans değerlendirmesinin yapılamaması 

vergi denetim elemanlarının çalışma şevklerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Denetim fonksiyonunun yapısal sorunlarını gidermeye yönelik performans 

ölçümü ve değerlendirmesinin yapılması, denetim elemanlarının performansların 

ölçülmesi ile maddi ve manevi motivasyonlarının sağlanması, gerekli tedbirlerin 
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alınması ve vergi denetimlerinin etkinliğinin artırılması açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

Bu nedenle performans değerlendirilmesi, belirlenecek objektif performans 

değerlendirme kriterleri çerçevesinde, her bir vergi denetim elemanı için yapılmalıdır. 

Vergi denetim elemanının gösterdiği performans, ek ücret ödemeleri dahil olmak üzere, 

sağlanacak her türlü imkan ile denetim elemanlarının bağımsızlığını zedelemeyecek 

yaptırımların belirlenmesinde esas alınmalıdır.
535

 

5.1.9. Maddi ve Manevi Motivasyon Eksikliği 

Bir ülke en mükemmel vergi idaresi ve vergi kanunlarına sahip olsa bile nitelik 

ve deneyim sahibi personele sahip olmadığı sürece vergi uygulama ve denetimlerinde 

başarılı sonuçlara ulaşması mümkün değildir. 

Gelir İdaresinde olduğu gibi, vergi inceleme elemanlığı da, daha iyi imkanlar 

sunan diğer kamu kurumları karşısında, amaca uygun iyi yüksek öğrenim görmüş 

olanların işe girmek için ilk sıralarda tercih ettikleri bir yer olmaktan çıkmış, işe alınıp 

meslek içi eğitimden geçirilenlerin de en verimli çağlarında terk etmekten 

çekinmedikleri bir meslek haline gelmiştir. İyi personelin işe alınamaması, işe alınıp 

eğitilen kalifiye personelin de muhafaza edilememesi nedeniyle vergi denetim gücü her 

geçen gün kan kaybetmektedir. Bunda, denetim elemanlarının ücret seviyelerinin, 

emsali bazı kamu kurumlarında denetim görevi yapanların ücretlerine kıyasla çok düşük 

düzeyde kalmasının rolü büyüktür.
536
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Aşağıdaki tabloda genel bütçe gelirleri ile Gelir İdaresi Başkalığı 

harcamalarının karşılaştırılması yer almaktadır. 

Tablo 17: Genel Bütçe Vergi Gelirleri Ġle Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 

Harcamalarının KarĢılaĢtırılması 

Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatı Ġle Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Harcamalarının 

KarĢılaĢtırılması 

Yıllar 

 

Vergi Gelirleri (Bin 

TL) 

 

Gelir Ġdaresi 

Harcaması (Bin 

TL) 

 

100  TL. Vergi 

Toplamak Ġçin 

Yapılan 

Harcama (TL) 

2002 65.188.479 471.361 0,72 

2003 89.893.112 666.651 0,74 

2004 111.335.368 922.286 0,83 

2005 131.948.778 1.042.775 0,79 

2006 151.271.701 1.152.887 0,76 

2007 171.098.466 1.274.631 0,74 

2008 189.980.827 1.420.975 0,75 

2009 196.289.914 1.607.395 0,82 
NOT : 1-  Vergi Gelirleri rakamları brüt olup, Mahalli İdare ve Fon Payları ile Red ve İadeler dahil tutarlardır. 

            2-  2008-2009 Yılları Vergi Gelirleri içerisindeki Gelir Vergisi Tevkifat rakamına Asgari Geçim İndirimi tutarı 

dahildir. 

Kaynak:http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_62.xls.htm 

(08.08.2010) 

Tabloda da görüldüğü üzere Gelir İdaresi Başkanlığı her yüz liralık vergi 

toplamak için 2002 yılında 72 kuruş harcama gerçekleştirirken, 2009 yıllında 82 kuruş  

harcamada bulunmaktadır. Tabloda da görüldüğü üzere vergi maliyeti oldukça düşük bir 

gelir unsurudur. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı vergi denetim 

elemanlarının ve diğer çalışanların motivasyonunu arttırmak için çalışanların mali 

imkanlarını attırmak yerine bunlar içerinde yetişmiş olanların maddi ve manevi 

motivasyona sahip olunmaması nedeniyle kurumdan ayrılmasına göz yummaktadır. 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/CVI/Tablo_62.xls.htm
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5.1.10. Vergi Denetimi Yapan Birimlerin Yazdıkları Raporların 

Caydırıcılık Sorunu ve UzlaĢma Müessesesinin Varlığı 

Sözlük anlamı itibariyle uzlaşma, taraflar arasındaki düşünce ve işbirliği 

ortamını sağlama; aralarındaki düşünce, görüş ve çıkar ayrılıklarını, ortaya çıkan 

uyuşmazlıkları, karşılıklı ödünlerle barış içinde çözümlemedir.
537

 

Vergi hukukumuza 1963 yılında giren uzlaşma, mükellef ve vergi sorumlusu 

ile vergi idaresi arasındaki uyuşmazlıkları yargıya intikal ettirilmeden idare safhasında 

gidermeye ilişkin bir yoldur. 

Mükellefler ile vergi idaresi arasında çıkan uyuşmazlıkların çözülmesi esas 

olarak yargı organları tarafından çözümlenmektedir. Ancak yargılama sürecinin uzun 

sürelere yayılması nedeniyle, bu uyuşmazlıkların sürüncemede kalmasına neden 

olmaktadır. Bu durum ise vergi alacağının tahsilinin gecikmesine neden olduğu gibi, 

mükellef açısından da sıkıntılı bir durum teşkil eder.Bu müessese ile mükelleflerle mali 

idare arasındaki anlaşmazlık ve görüş ayrılıklarını, mali yargıya başvurmadan 

çözümlemek suretiyle bürokratik işlemleri azaltmak ve kamu alacağının kısa sürede 

tahsilinin sağlanması amaçlanmıştır.
538

 

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. 

Uzlaşma, mükellef ile idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, yargı 

yoluna başvurulmadan taraflarca konuşulup görüşülerek vergi ve cezanın tutarı 

konusunda anlaşmaya varılmasıdır.
539

 

                                                 
537

 Şükrü Kızılot ve Zuhal Kızılot, Vergi Ġhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 

2008, s. 218. 
538

 Cevdet Okan Bahar, Genel Olarak Uzlaşma Müessesesi ve Tarh Zaman Aşımının Son Üç Ayında 

Uzlaşma, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 255, s.161. 
539

 Kızılot, Şenyüz, Taş ve Dönmez, s.230. 
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Genel olarak uzlaşma ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergilerle bunlara 

ilişkin vergi cezalarının miktarının vergi idaresi ile mükellef ve vergi sorumlusu 

arasındaki pazarlık suretiyle belirlenmesidir. 

Bir yandan vergi kaybının önlenebilmesi için vergi denetimi yapılırken, diğer 

yandan mükellefleri, vergilendirmeye ilişkin işlemlerde sorumsuz davranmasına sebep 

olabilecek “ileride nasıl olsa uzlaşma müessesesinin varlığından dolayı vergi dairesiyle 

anlaşarak, ödemediğim vergiyi cezasıyla birlikte indirimler yapıldıktan sonra taksitler 

halinde öderim” düşüncesine yönlendirebilecek bir müessese olan uzlaşma müessesesi 

tezat oluşturmaktadır. 

Mükelleflerin inceleme sonucunda bulunan matrah farkı ve cezalar için tarhiyat 

öncesi veya sonrası uzlaşma hakları bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere 

tarhiyat öncesi uzlaşma salınacak vergi ve kesilecek cezaya ilişkin ihbarnamenin 

düzenlenmesinden önceki aşamayı, yani vergi incelemesinin son aşamasında yapılan 

uzlaşmayı ifade eder.
540

 

Tarhiyat sonrası uzlaşma, mükellefe yönelik idari işlem olan tarhiyat 

yapıldıktan sonra gidilebilecek idari bir yoldur.
541

 Bilindiği üzere vergi daireleri, 

kendilerine gelen bilgilere göre (bu bilgiler bir rapor veya tutanak şeklinde olur) vergi 

ihbarnamesi, ceza ihbarnamesi düzenleyerek mükellefe tebliğ ederler (ya da ilanen 

tebliğ ederler). Tarhiyat sonrası uzlaşmayı; tarhiyat öncesi uzlaşmadan ayıran özellik 

budur. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmada ise olay henüz vergi dairesine intikal etmemiştir; 

inceleme elemanı ile mükellef arasındadır.
542

 

Kısaca tarhiyat sonrası uzlaşma, tarhiyat aşamasında, yani bir vergi tarh edilip 

ceza kesildikten sonra, ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı organlarına intikal 

ettirilmeden idari aşamada, taraflar arasında anlaşma sağlanarak, sulha erdirilmesidir 

şeklinde tanımlayabiliriz. 

                                                 
540

 Kızılot, Şenyüz, Taş ve Dönmez, s.231. 
541

 Kızılot, Şenyüz, Taş ve Dönmez, s.232. 
542

 Nahit Kitiş, Tarhiyat Sonrası Uzlaşma, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 97, Eylül 1989, s.16. 
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Tarhiyat öncesi uzlaşma talebine konu olan rapor sayısı ile uzlaşılan rapor 

sayısının yıllar itibariyle aşağıdaki tablo yardımıyla karşılaştırıldığında %90 civarında 

uzlaşmaya varıldığı görülmektedir. 

Tablo 18: Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Sonuçları (2009) 

 

2009 YILI TARHĠYAT ÖNCESĠ UZLAġMA SONUÇLARI 

       

Birimi 
BaĢvurulan 

Dosya Sayısı 

UzlaĢılan 

Dosya 

Sayısı 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Vergi (TL) 

UzlaĢma 

Sonucu 

Vergi (TL) 

UzlaĢmaya 

Konu Olan 

Ceza (TL) 

UzlaĢma 

Sonucu 

Ceza (TL) 

Merkezi Uzlaşma 

Komisyonu 36 14 207.615.503 67.449.481 248.725.829 616.118 

Koordinasyon Uzlaşma 

Komisyonu 103 73 195.685.932 77.044.148 290.498.029 1.138.406 

Gelirler Kontrolörleri 

D.B.  
453 362 42.964.165 25.377.446 41.024.352 1.001.848 

Vergi Dairesi 

Başkanlıkları 
33.385 28.407 256.576.861 182.251.515 461.263.865 27.333.348 

Defterdarlıklar 5.035 4.505 42.096.073 27.237.011 71.734.665 4.494.322 

TOPLAM 39.012 33.361 744.938.534 379.359.601 1.113.246.740 34.584.042 

Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu, s. 38. 

 

Uzlaşma talebine konu olan raporların 2009 yılında toplam 39.012 olduğunu 

görmekteyiz. Uzlaşılan rapor sayısı ise 33.361 olarak görülmektedir. Bir anlamda 

uzlaşma konusu olan raporların tamamına yakınında uzlaşmaya varılmaktadır. Yazılan 

raporların sayısal bazda % 85’inde uzlaşma sağlanmaktadır. Diğer yıllarda uzlaşılan 

vergiler ile uzlaşma konusu olan rapor sayısında oransal olarak aynı seyri 

göstermektedir. 

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. 
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Uzlaşması sağlanan vergi ve ceza miktarları açısından değerlendirme 

yaptığımızda vergi aslının % 32 ile %74’ü, vergi cezalarının % 96’sı inceleme yapan 

birimler tarafından kaldırılmaktadır. Bu husus, vergi incelemelerinde etkinliğin 

sağlanması noktasındaki çabalara zarar vermektedir. 

Tablo 19: Hesap Uzmanları Kurulu Tarhiyat Öncesi UzlaĢma Sonuçları  
YILLAR T. Ö. UzlaĢma 

Kapsamındaki 

Rapor 

Sayısı 

Tarhiyat 

Öncesi 

UzlaĢma 

Ġstenen 

Rapor 

Sayısı 

T. Ö. 

UzlaĢma 

Ġsteme 

Oranı 

% 

Tarhiyat 

Öncesi 

UzlaĢılan 

Rapor Sayısı 

T. Ö. 

UzlaĢma 

Oranı 

% 

Toplam T. 

Ö. UzlaĢma 

Oranı 

% 

2005 2.815 2.451 87 2.352 96 84 

2006 5.064 2.218 44 2.087 94 41 

2007 1.941 1.785 92 1.563 88 81 

2008 2.043 1.422 70 1.297 91 64 

2009 2.063 1.214 59 1.005 83 49 

TOPLAM 13.926 9.090 65 8.304 91 60 

Kaynak: Hesap Uzmanları Kurulu 2009 Yılı Faaliyet Raporu, s. 38. 

 

Son 5 yıllık verilere göre hesap uzmanları tarafından düzenlenen; 

- Her 100 raporun 65’i için uzlaşma istenmekte, 

- Uzlaşmaya konu her 100 raporun 91’sı için uzlaşma vaki olmakta, 

- Her 100 raporun 60’i tarhiyat öncesi uzlaşma ile kesinleşmektedir. 

Son üç yılın uzlaşma rakamlarına bakıldığında Hesap Uzmanları Kurulu 

Başkanlığı tarafından toplam 9.048 adet uzlaşma talepli rapor düzenlenmiş ve toplam 

505.103.302-TL’ye uzlaşma vaki olmuştur. 

Son üç yılın matrah farkı toplamı ise, 29.457.931.214-TL’dir. Buna göre, 

toplam matrah farkının % 0,1’i kadarlık tutar tarhiyat öncesi uzlaşma ile devletin 

kasasına girmiştir. 
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Son üç yıllık dönemin Gelirler Kontrolörlerince bulunan matrah farkı, 

240.145.391.073-TL, toplam tarhı istenen vergi tutarı, 5.114.253.007-TL ve bu vergiler 

üzerinden tarhiyat öncesi uzlaşma ile devletin kasasına giren tutar ise, 94.271.586-

TL’dir.  

Son üç yıllık dönemin Vergi Denetmenleri tarafından bulunan matrah farkı, 

17.372.863.124-TL, toplam tarhı istenen vergi tutarı üzerinden tarhiyat öncesi uzlaşma 

ile devletin kasasına giren tutar ise 525.104.611-TL’dir.  

Son üç yıllık dönemde tüm denetim birimlerinden tarh edilen vergi tutarının 

belirli tutarı aşan kısmı merkezi uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu tutar ise 823.479.547-

TL’dir. Gelirler Kontrolörleri tarafından son iki yılın verilerine bakıldığında düzenlenen 

uzlaşma talepli raporlardan 1.886 adedinde uzlaşılmış ve 67.698.980-TL devletin 

kasasına girmiştir. Bu tutar son iki yılın Gelirler Kontrolörlerince bulunan toplam 

matrah farkı olan 202.945.110.140-TL’nin %0,01’ine tekabül etmektedir. 

5.1.11. Vergi Ġnceleme   Oranının    DüĢük  Olması   ve   Mükelleflerin   

Ġncelenme    Olasılığı 

Vergi denetimi, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde etkin olan bir 

uygulama aracıdır. Denetim; etkinlik, caydırıcılık ve eğiticilik fonksiyonlarını yerine 

getirdiği ölçüde anlamlı sonuçlar doğuracaktır. Bunun için toplumun her zaman 

denetlenmeye hazır ve açık olması gerekmektedir.
543

 

Denetimin etkinliğini ortaya koyabilmek için öncelikle mükelleflerin 

denetlenme oranlarının tespit edilmesi gereklidir. Burada yapılacak olan 

değerlendirmede incelemeye tabi tutulan mükellef sayısının, ülkemizdeki toplam gerçek 

usulde vergilendirilen gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin toplam sayısına 

oranı göz önüne alınarak etkinlik ölçülmeye çalışılmıştır.  

İnceleme oranları toplam denetim sayısından vergi dairesi müdürlerinin yapmış 

oldukları denetim sayısı çıkartılarak hesaplanmıştır. Nitekim vergi dairesi müdürlerinin 

                                                 
543

 Selçuk Tekin, Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 181, Ekim 2003, 

s.69. 
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denetime katılmaları her ne kadar yapılan denetim sayısını arttırıyor gibi görünse de, 

bunlar tarafından yapılan denetim, dairede gerçekleştirilen biçimsel denetimin ötesine 

geçmesinin olanaksızlığı nedeniyle, gerçek vergi denetimi olarak nitelendirilemez.
544

 

Tablo 20: Mükelleflerin Ġncelenme Oranları 

Yıllar Ġncelenen 

Mükellef 

Sayısı 

Mükellef 

Sayısı 

(Gelir Vergisi) 

Mükellef 

Sayısı 

(Kurumlar 

Vergisi) 

Mükellef 

Sayısı 

Toplamı 

Denetim 

Oranı 

 

2005 

 

57.768 1.691.499 593.166 2.284.665 2,53 

 

2006 

 

76.051 1.712.719 608.981 2.321.700 3,28 

 

2007 

 

80.091 1.724.366 634.569 2.358.935 3,40 

 

2008 

 

72.911 1.701.865 640.679 2.342.544 3,11 

 

2009 

 

28.873 1.683.308 640.786 2.324.094 1,24 

Kaynak : http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/AIGMS/2009/TABLO_1.xls.htm  

ve http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/AIGMS/2009/TABLO_9.xls.htm ve T.C. Maliye 

Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu, s. 54.’teki verilerden yararlanılarak 

hazırlanmıĢtır. 

 

Denetim oranlarının düşük olması, ülkemizin adeta “vergi cenneti” olarak 

görülmesine neden olmaktadır.
545

 İnceleme oranlarının 5 yıllık ortalaması % 2,7 dir. 

Her yıl farklı bir mükellefin inceleneceği varsayıldığında, bir vergi mükellefi 37,03 

yılda bir defa vergi incelemesine tabi tutulabilecektir. Bu da mükellefler nezdinde 

inceleme yapılmasının caydırıcılığını azaltmaktadır. 

2009 yılında; Maliye Bakanlığına bağlı Maliye Müfettişleri ve Hesap 

Uzmanları ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı; Gelirler Kontrolörleri, Vergi 

Denetmenleri ve Vergi Dairesi Müdürlerince yapılan vergi incelemeleriyle diğer 

denetimlere ilişkin sonuçlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

                                                 
544

 Organ, s.161. 
545

 Tekin, s.70. 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/AIGMS/2009/TABLO_1.xls.htm
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/AIGMS/2009/TABLO_9.xls.htm
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Tablo 21: Tüm  Denetim  Birimlerince  Yapılan  2009  Yılı  Vergi  Ġnceleme  

Sonuçları 

DENETĠM 

BĠRĠMLERĠ 

ĠNCELENEN 

MÜKELLEF 

SAYISI 

RAPOR 

SAYISI 

ĠNCELENEN 

MATRAH (TL) 

BULUNAN 

MATRAH FARKI 

(TL) 

MATRAH 

FARKI 

ÜZERĠNDEN 

TARH EDĠLEN 

VERGĠ(TL) 

 

Teftiş Kur.Bşk. 

 

154 270 155.781.696 153.231.207 23.517.635 

 

Hesap Uz.Kur.Bşk. 

 

1.312 2.542 72.377.237.624 14.009.129.241 1.669.192.619 

 

Gelirler Kontr.D.B. 

 

455 1.336 9.746.156.433 74.626.543.853 3.982.196.729 

 

Vergi Denetmenleri 

 

26.952 67.105 33.934.650.584 7.203.822.911 1.743.510.094 

 

Vergi Dairesi Müd. 

 

18.914 21.499 9.390.126.082 1.979.508.994 113.759.151 

 

Toplam 

 

47.787 92.752 125.603.952.419 97.972.236.206 7.532.176.228 

Kaynak : T.C. Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu, 

Ankara 2010, s. 54. 

 

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 yılı vergi inceleme sonuçlarına 

göre, 2009’da 92 bin 752 rapor düzenlenirken, 97 milyar 972 milyon 236 bin liralık 

matrah farkı bulundu. Bunun sonucunda 7 milyar 532 milyon 176 bin TL tutarında tarh 

edilecek vergi tutarı belirlendi. Bu tabloda da görülmektedir ki incelenen her 100 liralık 

matrahtan 78 lira matrah farkı tespit edilmiştir. Bu da yapılan vergi incelemelerin ne 

kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. İnceleme sonucunda ortaya konan matrah 

farkları üzerinden uygulanacak cezalar af ve uzlaşma kapsamına alınmasa vergi 

incelemelerinin caydırıcılığı daha da ön plana çıkacaktır. 

5.1.12. Vergi Ġncelemeleri  Sonucunda  Düzenlenen  Raporların  Mahkeme 

Süreçleri  ve  Af  Kanunları  KarĢısındaki  Durumları 

Vergilendirmeye ilişkin uyuşmazlıklarda; idare vergi almak istemekte, 

mükellefler ise vergi ödememek veya ödenmesi gereken vergiyi daha az yada 

geciktirerek ödemeyi düşünmektedirler. Vergi ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde, 

mükellef açısından iki yol vardır. Bunlardan birincisi idari aşama, ikincisi de yargı 
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aşamasıdır. İdari aşamada mükellefler ile vergi idaresi uzlaşma yoluna giderlerken yargı 

aşamasında ise mükellefler kendilerine yapılan uygulamaların haksız oldukları savına 

dayanarak vergi mahkemelerine başvurmaktadırlar. 

Uyuşmazlık konusu yapılan raporlar, vergi mahkemesi ve Danıştay olarak 

kademelenen yargı süreci boyunca idare tarafından dikkatle izlenmektedir. Ancak bu 

noktada ortaya çıkan en büyük sorun mükelleflerin mahkemeye yeni delil sunması 

durumunda idarenin raporlar düzenlendiği için karşı delilleri ortaya koyamaması 

durumu ve raporu düzenleyen vergi denetim elemanı ile savunmayı yapan vergi idaresi 

elemanının birbirinden farklı olmasıdır. Bu durum da raporda ortaya konulan iddiaların 

savunmayı yapan kimse tarafından yeterince kavranamaması riskini ortaya 

çıkarmaktadır.  

Ayrıca ülkemizde sık sık çıkartılan ve olağan bir nitelik haline gelen vergi affı 

uygulamaları hep iyi niyetli mükellefleri cezalandıran ve iyi niyetli olmayan vergi 

kaçağını teşvik eden, vergi kaçağının peşinde olan bu yolla vergi vermemek isteyen 

mükellefleri mükafatlandıran bir sistemdir. Vergi afları kayıt ve belge düzenini tesis 

maksadıyla ilan edilmektedir. Kemikleşmiş kayıt düzeni ihlal oranının varlığı, bu 

amacın hiç gerçekleşmediğini, tersine kayıt ve belge düzeninin yerleşmesine engel 

olduğunu, vergi gelirlerinin düşmesine, neden olduğunu göstermektedir. Yarattığı 

adaletsizlik, vergi yükünü belirli kesimlerin sırtına bindirmek, vergi denetimi ve vergi 

idaresinin çabasını boşa çıkarmaktan başka bir sonuç doğurmayan vergi aflarının, 

oluşturulacak yeni vergi politikasında yeri olmamak zorundadır. Aksi halde, nasıl olsa 

bir vergi affı çıkar mantığı giderek hakim olur ve mükellef vergisini yatırmaktan 

kaçınır, dolayısıyla vergi sistemi işlemez hale gelmektedir.
546

 

5.1.13. Vergi Denetimi Yapan Birimlerinin ve Vergi Ġdaresinin Teknik 

Ġmkanlarının Güçlendirilmemesi ve Otomasyona Tam Olarak Geçilememesi  

Sorunu 

Bilindiği üzere vergi denetimi, ödenmesi gereken verginin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamak ile gerçekleşir. Bu tür denetimin tam ve etkili bir 
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biçimde gerçekleşmesi için, denetim yapan ya da bu tür denetimle de görevli bulunan 

personelin hem rahat çalışma koşullarına sahip olması hem de en iyi düzeyde 

teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanması gerekmektedir. 

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 olabilecektir. 

Türkiye’de vergi kaybının tamamen azaltılması ya da önlenmesi ancak vergi 

denetiminin etkin şekilde yapılması ile mümkündür. Vergi denetiminde istenilen 

verimin ve etkinliğin sağlanabilmesi, denetimin mümkün olan en kısa sürede 

yapılmasına bağlıdır. Vergi incelemesinin en kısa sürede sonlandırılması ise bilgisayar 

teknolojisinden yararlanma ile mümkündür. Nitekim teknolojinin verdiği imkanlardan 

yararlanmak adına ülkemizde de GİB ve HUK’un ortaklaşa olarak yürüttüğü 

“Bilgisayarlı Destek Denetim Projesi (BİDDEP)” hayata geçirilmiştir. 

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve vergi denetiminde etkinliğin arttırılması 

amacına yönelik olarak, ülkemizde bu proje haricinde geçmişte bilgisayar destekli 

birçok proje ve çalışma devreye sokulmuştur. Bu proje ve çalışmalar yoluyla 

mükelleflerin daha yakından izlenebilmesi, mükellefiyete ilişkin işlemlerin daha kolay 

görülmesi ve mükelleflere ait bilgilerin depolanarak gerekli birimlere ulaştırılması 

amaçlanmıştır. Bu proje ve çalışmalara ait aşağıdaki şu örnekleri verebiliriz: 

Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP, VEDOP-2), 

Nakil Vasıtaları Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (MOTOP), 

Vergi Dairesi İzleme Sistemi (VEDİS), 

Elektronik Banka Tahsilatları Projesi (e-VDO), 

E-Beyanname Uygulaması, 

Veri Ambarı (VERİA) Çalışmaları, 
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Vergi Denetmeleri Otomasyon Sistemi (VEDOS), 

Elektronik Muhasebe Kayıtları Arşivi Sistemi (EMKAS), 

Vergi Kimlik Numarası Uygulaması.
547

 

Vergi Dairesi Otomasyon Projesine, vergi dairesi işlemlerinin tümünün 

bilgisayarlarla yapılarak iş yükünün azaltılması, vergi dairesi çalışmalarında etkinlik ve 

verimliliğin artırılması ve bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar, 

destek ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulması amacıyla 1998 yılında başlanılmış ve 

VEDOP–1 kapsamında İnternet Vergi Dairesi, 01.09.2000’den itibaren kurumlar vergisi 

mükellefleri, 01.09.2001 den itibaren gelir vergisi mükellefleri için hizmet vermiştir. 

2000 yılında 155 vergi dairesi otomasyona geçmiş, 2001 yılında ise banka tahsilatları 

başlamıştır.
548

 

Ülkemizde 2004 yılına kadar toplam 1.023 vergi dairesinden sadece 155 adedi 

VEDOP ve MOTOP projeleri kapsamında tam otomasyona geçmişti. Diğer vergi 

dairelerinde teknolojiden çok az seviyede yararlanılmakta, veya hiç 

yararlanılamamaktaydı. 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 

sokulunca, VEDOP’un birinci ayağında 22 ildeki 155 vergi dairesi otomasyona 

geçirilmiş ve böylece vergi işlemlerinin yüzde 75-80’lik bölümünün elektronik ortamda 

yapılması sağlanmıştır. VEDOP-2 ile birlikte ise sadece vergi daireleri otomasyona 

geçirilmemiş, aynı zamanda vergi kayıp ve kaçağı ile elektronik ortamda mücadelenin 

altyapısı da kurulmuştur. Her ilde en az 1 vergi dairesinin tam otomasyona geçirilmesini 

sağlayan VEDOP-2 ile Türkiye çapındaki 450’ye yakın vergi dairesinin 292’si tam 

otomasyona geçmiştir. Bu şekilde vergi işlemlerinin yüzde 95’i, otomasyonlu vergi 

daireleri kanalıyla yürütülür hale gelmiştir. 
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VEDOP-2 ile birlikte, daha önce maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve 

gelirler kontrolörlerinin kullanımına açılan bilgisayarlar, asıl olarak vergi 

incelemelerinin büyük çoğunluğunu yapan vergi denetmenlerine de tahsis edilmiştir. 

Böylece artık vergi denetmenleri de, elektronik ortamda vergi takibatı 

yapabilmektedirler. Buna paralel olarak 2005 yılı itibarıyla tamamlanan Vedop-2 

projesi ile elektronik ortamda beyanname alma ve oluşturulan veri ambarında 

mükellefle ilgili bilgileri toplayıp işleme imkanı doğmuştur. Vergi denetmenlerine 2005 

yılından itibaren VEDOS programlarını kullanma imkanı sağlanmıştır. VEDOS 

sayesinde mükelleflerin her türlü banka işlemleri ve diğer kamu kuruluşları ile olan 

işlemleri de yakın bir zaman içinde kontrol altına alınacaktır. 

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi kapsamında denetim kapasitesinin 

artırılmasına imkan verecek VEDOS projesi ile etkin denetim planlarının yapılabilmesi, 

eş zamanlı olarak yürütülebilmesi,  vergi  denetmenleri  tarafından yapılacak 

çalışmalarda uygulama birliği ve vergi denetmenlerinin daha verimli çalışmalarının 

sağlanması amaçlanmıştır. Bu sistem ile mükellefin yasal kayıtlarının ve Merkezi Risk 

Analizi Sistemi çerçevesinde elde edilen verilerin elektronik ortamda vergi denetim 

elemanlarına aktarımı sağlanarak vergi incelemelerine hız ve etkinlik kazandırılacaktır. 

Bu bağlamda, ilgili birimlerce yapılan risk analizleri sonucu incelenmesinde veya 

gönüllü uyum projesi kapsamında gönüllü uyuma teşvik edilmesinde yarar görülen 

mükellefler VEDOS üzerinden Vergi Dairesi Başkanlıklarına gönderilmiş,  yapılan 

incelemelere veya matrah artırımlarına ilişkin çalışmaların istatistiki sonuçlarının 

alınması sağlanmıştır.
549

  

Son olarak da, VEDOP-3 olarak anılan proje çerçevesinde Türkiye’deki tüm 

vergi kayıt ve mükellef bilgileri ikili bir yedekleme sistemi ile olağanüstü durumlara, 

savaş, deprem, sel gibi felaketlere karşı korumaya anılacaktır. Proje ile kesintisiz ve 

sürekli hizmet başlığı altında vergi dairelerinin 24 saat 365 gün hizmet vermeleri 

sağlanacak, İnternet Vergi Dairesi’nin gelişimine de ağırlık verilecektir. 2008 yılının ilk 

aylarında anlaşması tamamlanan proje bir-iki yıl gibi kısa bir sürede hayata 

geçirilecektir. Türkiye’nin en kapsamlı IT projesi olarak gösterilen VEDOP-3 
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çerçevesinde, Türkiye genelinde 448 vergi dairesi ile 585 mal müdürlüğü gelir servisi 

yeniden yapılandırılarak, vergi dairesi otomasyon uygulamaları tamamen web tabanlı 

yapıya dönüştürülmüştür. 

Maliye Bakanlığı’nın bünyesinde kurulan veri tabanı oldukça önemli bilgilere 

sahip olup; bu bilgilerin kullanılması suretiyle atılacak adımlar oldukça önemlidir. 

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde vergi idaresinin, sahte fatura nedeniyle önemli 

bir vergi kaybı bulunmamaktadır. Bunun nedeni, belge sisteminin oturmuş olmasından 

başka bilgisayar ortamında yapılan çapraz kontroller ve çeşitli denetim programlardır. 

Bilgisayarlarla yapılan denetimler, detaylı bir vergi incelemesi olmaktan çok 

uzak ise de, inceleme oranının %100’e ulaşma olasılığı mükellefler üzerinde psikolojik 

baskı yaratmaktadır.
550

 

5.1.14. Vergi Denetimi Yapan Birimlerin Ġstenilen Bilgilere Anında 

UlaĢılmasının Sağlanması Sorunu 

Aslında ülkemizde bilgi ve teknolojiden çeşitli şekillerde kaynaklardan 

yararlanılmış olsa da, bazı vergi dairelerindeki bilgi işlem teknolojilerinin bugünkü 

durumuna bakıldığında görülüyor ki, büyük şehirler ve bazı diğer iller dışında tam bir 

bilgi işlem ağına geçilmiş değildir. Bilgi işlem yapısının var olduğu illerde de donanım 

eksiklikleri bulunmaktadır. Bu durum, her yıl artan mükellef sayısını ve onların sorumlu 

oldukları birden çok türdeki vergi işlemlerinin takibini zorlaştırmaktadır. Ayrıca 

mükellefler sadece birden fazla vergi türüyle değil, farklı yerlerdeki vergi daireleriyle de 

ilişki içindedir. Bu birimler arasındaki koordinasyonun etkin bir şekilde sağlanamaması 

vergi işlemlerinin yerine getirilmesini güçleştirmekte veya eksik olarak 

gerçekleştirilmesine neden olmaktadır. 

Mükelleflerin bilgi işlem teknolojisiyle tam bir kontrol altına alınamaması, 

kötü niyetli kişilerin durumu suiistimal edip vergi kaçırmasına sebep olabilmektedir. 

Çünkü otomasyon sisteminde yer almayan bir bilgi kolaylıkla silinebilmekte veya 
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değişikliğe uğratılabilmektedir. Ayrıca denetim elemanları da otomasyon sistemine 

geçirilmemiş bir bilgiyi gözden kaçırabilmekte ve mükellef hiç suçu yokken vergi 

kaçırmış gibi görünebilmektedir. Bu nedenle bilgi işlem yapısı sadece işlemler 

açısından değil, etkin ve verimli bir vergi denetimi için de önemlidir. 

Türkiye’de vergi kaybının azaltılması veya tamamen önlenmesi ancak vergi 

denetiminin etkin hale getirilmesiyle sağlanabilir. Vergi denetiminde etkinliğin ve 

verimliliğin sağlanabilmesi, denetimin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasına 

bağlıdır. Vergi incelemeleri mükellefleri ve vergi denetim elemanlarını sıkmayacak 

nitelikte mümkün olan en kısa sürede bitirilmelidir. Özellikle, vergi incelemeleri 

mükellefleri ürkütüp, sindirme ve yıldırma operasyonu haline dönüşmemelidir. Vergi 

incelemelerinin en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için bilgisayar teknolojisinden de 

yararlanılmalıdır. 

5.1.15. Vergi Denetimi Yapan Birimlerin Para, Servet ve Harcamayı Esas 

Alan Denetimler Yapamaması (Nerden Buldun Diye Sorulamaması) 

Para hareketini kavramaya yönelik yapılan denetimler, para hareketlerinin 

banka ve mükellef kayıtlarında iz yapması suretiyle sağlanır. Bu izler sayesinde banka 

hesapları vergi beyannameleriyle kıyaslanır ve gerek duyulursa inceleme yapılır. 

Esasen, bilgisayar kullanımının çok yaygınlaştığı bir ekonomik ortamda gerekli veri 

bankalarının oluşturulması ve ekonomideki para hareketlerinin kavranması, 

incelemelerin kısa sürede sonuçlandırılması, teknik olarak oldukça kolaydır.
551

 

Bir vergi kaçırma eylemi sonucunda, genellikle vergi kaçıranın servetinde veya 

harcamalarında beyan edilen gelirden daha yüksek tutarlarda artış olur. Bu nedenle, 

servete ilişkin kayıtlarla, harcamalara ilişkin kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulması ile 

bu kayıtları maliye denetim birimlerinin izlemesi sağlanırsa vergi kaçakçılığı o nispette 

azalır. Çünkü kaçırılan vergi yakalandığında, vergi kaçıran suçlu etiketini yiyecek ve 

vergiye ilave ceza da ödemek zorunda kalacaktır. 
552
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Ülkemizde uzunca bir süredir yaygın-yoğun denetim çalışmaları ağırlıklı 

olarak yapılmakta, parasal kontroller ise geri planda tutulmakta, vergi kaçakçılığını 

önlemede etkin olarak kullanılmamaktadır. Yaygın yoğun denetimlerle tek başına kayıt 

dışı ekonomiyle savaşmak mümkün değildir. Yapılan bu denetimlerin, parasal 

denetimlerle desteklenmesi gerekmektedir.
553

 

5.1.16. Gelir Ġdaresi Personelinin Eğitim Düzeyi, Sosyal Ġmkanları ve 

Ücretlerinin ĠyileĢtirilememesi Sorunu 

Herhangi bir organizasyonda, en önemli unsurlardan biri personelin kalitesi, 

bilgi düzeyidir. Gelir idaresinin en kaliteli elemanlarla çalışması, çalışanlarının bilgi 

düzeyinin iyileştirilmesi zorunludur. Bugün çok karışık olan vergi mevzuatının 

öğrenilmesi, sağlıklı şekilde uygulanması için personele ciddi bir yatırım yapılması 

gereklidir. Gelir idaresinde meslek içi eğitim alan personelin ortalama eğitim süresi 3,4 

ay olarak tespit edilmiştir. Elbette ki bu kadar kısa sürede vergi gibi karmaşık bir 

konunun eğitimini alarak mükellefe yeterince etkin ve kaliteli hizmet sunmak mümkün 

değildir. Yürürlükteki yasaların yürürlüğünü etkileyen, mükelleflerin vergi kaçırmasına 

yol açan en önemli unsurlardan biri eğitimsizlik ve yetersiz eğitimdir.
554

 

Geçmişte başarılı bir şekilde eğitim veren Maliye Meslek Liseleri çeşitli 

gerekçeler ileri sürülerek kapatılmıştır. İzmir ve Eskişehir’de bulunan mevcut maliye 

kursları ise yeterince etkin değildir. Bu nedenle gelir idaresine bağlı hizmet içi eğitimi 

sağlayan bir birime ihtiyaç bulunmaktadır. Eğitim biriminin faaliyetlerinin ağırlık 

merkezi, vergi gelirlerinin %45’inin toplandığı ve toplam personelin % 20’sinin yer 

aldığı İstanbul’da olmalıdır. Eğitim programına, işe yeni başlayanlar başta olmak üzere, 

bütün personel dahil olmamakta. Eğitim programının müfredatıyla ilgili olarak uzman 

kişilerden destek alınmamaktadır.
555

 

Gelir teşkilatında ücretlerin ve diğer sosyal imkânların iyileştirilmesi, çalışan 

personelin kalitesini yükselten bir başka etken olacaktır. 
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5.1.17. Vergi Ġncelemelerinde BranĢlaĢma Sağlanamaması 

Vergi inceleme elemanları, her türlü vergi incelemeleriyle uğraşmakta ve her 

vergi konusunda ve sektöre yönelik bir çalışmaya girmesi, araştırmaya ayrılan zamanı 

uzatmaktadır. Sonuçta daha az yükümlü incelemeye tabi tutulabilmektedir. 

Her ne kadar mevcut denetim örgütlerinde fiili bir ihtisaslaşma varsa da, 

çalışma esasları buna göre belirlenmemektedir.  

5.1.18. Verimsiz Ġncelemelerin Ayıklanamaması 

Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanlarının önemli bir bölümü idari 

görevlere dağıtılmış ve inceleme işi yapmamaktadır. Nitekim vergi inceleme 

sonuçlarına bakıldığında vergi incelemesi ile iştigal eden Maliye Müfettişlerinin sayısı 

iyice az olup bunlarda yılda ortalama 2-3 inceleme yapmakta ve 5-10 vergi inceleme 

raporu düzenlemektedir. Hesap Uzmanları büyük mükelleflerin incelemeleri ile 

uğraşmakta olup bunlar zamana yayılı olarak gerçekleşmektedir. Bu grubun da mükellef 

bazlı olarak çok inceleme yaptığı söylenemez. Ayrıca yazılan raporların bir büyük 

bölümü yorum farklılığından kaynaklanmakta olup yargıya taşınmaktadır. Gelirler 

Kontrolörleri ise merkezi denetim elemanları arasında en çok iş yükünü hisseden 

denetim birimidir. Diğer iki denetim biriminin yapmadığı tüm işleri yapmak zorunda 

olup iş yükleri çok fazladır. Vergi Denetmenleri ise toplam denetimin büyük bölümünü 

yapmaktadır. Ancak bu birimin yaptığı denetimlerde incelenen mükelleflerin taşradaki 

küçük mükellefler olması nedeniyle verimlilikten uzaktır. Ayrıca Vergi 

Denetmenlerinin iş yükü çok fazla olup beş yıl geriden gelerek sadece zamanaşımlı işler 

ile iştigal etmektedirler. Hal böyle olunca vergi incelemesi daha ziyade dosya 

kapatmaya ve iş yetiştirmeye dönüşmüştür. Nitekim İstanbul’da bulunan Vergi 

Denetmeni’nin üzerinde 120-150 ayrı mükellefe ait iş emri incelenmek için 

beklemektedir. Bu durum inceleme elamanına hiç yeni iş almaması halinde dahi en az 

4-5 yılının dolu olduğu anlamına gelmektedir. Tüm denetim birimlerinin 

etkinleştirilmesi gerekmekte olup, fonksiyonlarını da artırmak gerekmektedir. 
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Maliye Bakanlığı’nın Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği gereğince 

vergi dairelerinde “tarama ve kontrol bölümleri” oluşturulmuştur.
556

 Vergi dairesi 

müdürünün gözetimi altında, tecrübeli ve dikkatli memurların bu bölümde 

çalıştırılmaları halinde, çok basit tespitlerle sonuca ulaşılabilecek veya incelemesinde 

yarar görülmeyen yükümlüler ayıklanarak, vergi inceleme elemanlarının bu gibi işlerle 

vakit kaybetmeleri önlenmiş olacak ve vergi inceleme elemanlarının daha verimli 

çalışma yapabilme olanakları sağlanacaktır ancak bu yapı etkin bir şekilde 

işletilememektedir. 

5.1.19. Yaygın ve Yoğun Denetimlerde KarĢılaĢılan Sorunlar  

Yaygın ve yoğun vergi denetimleri, belge düzenini oturtmak, kayıt dışı 

ekonomiyi kayıt altına almak amacıyla yapılmaktadır. 

Vergileme ile ilgili işlemlerin iyi kavranması belge düzeninin sağlıklı bir 

şekilde işlemesi, yaygın ve yoğun vergi denetiminin başarıya ulaşmasında ilk adımdır. 

Bu aşamada; denetim yapan vergi memurların ve mükelleflerin ödevlerini karşılıklı 

olarak bilmeleri gereklidir.
557

  

Tablo 22: Türkiye Genelinde 2009 Yılında GerçekleĢtirilen Yaygın ve 

Yoğun Denetim Sonuçları  

Yılı 

Vergi 

Denetmeni 

Sayısı 

Yoklama Yetkisi 

Verilen Memur 

Sayısı 

Denetime Katılan 

Personel 

 Sayısı 

Denetlenen 

Mükellef  

Sayısı 

Kesilen Usulsüzlük 

Cezası                 

(TL) 

2009 918 46.452 47.370 3.811.489 153.171.031 

Kaynak : Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu, s. 71. 

 

Vergi denetmenleri koordinatörlüğünde özel yoklama yetkili memurlar 

tarafından 01.01.2009–31.12.2009 tarihleri arasında yapılan yaygın ve yoğun vergi 

denetimlerinde; 

3.811.489 mükellef denetlenmiş, 
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Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen 39.681 kişi için yeni mükellefiyet tesis 

ettirilmiş, 

Kayıt dışı çalışan 4.933 işçi tespit edilmiş,  

1.824 iş yerinde fiili envanter yapılmış, 

1.313 iş yerinde hasılat tespiti yapılmış ve  

153.171.031.-TL usulsüzlük cezası kesilmiştir. 

Türkiye genelinde yapılan yaygın yoğun vergi denetim sonuçlarında 2009 

yılında kesilen usulsüzlük cezası 2008 yılına göre; % 13 azalmıştır.
558

 

Yapılan bütün bu çalışmalara rağmen uygulamada, yaygın ve yoğun 

denetimlerde bazı sıkıntılar yaşandığı bir gerçektir. Özellikle işle görevlendirilen 

elemanların eğitim ve mevzuat bilgileri yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Bu 

çalışmalarda bulunan personel için yeterli seminerler düzenlenmemekte, çok sık değişen 

vergi mevzuatı hakkında bu elemanlar bilgilendirilmemektedirler. Bunun sonucunda, 

denetimler sırasında mükelleflerle muhtemel sürtüşmeler ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca, yaygın ve yoğun vergi denetimleri ile görevlendirilen personel için 

gerekli araç ve gerecin temininin de yeterince duyarlı davranılmamaktadır. Bir de bu 

denetim sırasında mevzuattan kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Örneğin, 

V.U.K hükümleri gereğince vergi mükellefleri vergi levhası asmak 

mecburiyetindedirler. Bu mecburiyete riayet edilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası 

kesilmektedir. Vergi levhasının asılmasının amacı, alış veriş yapan müşterilerin işletme 

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, dolaylı olarak işletme sahibinde psikolojik 

bir etki yaratarak, vergi kaçırma eğilimini azaltmaktır. Ancak uygulamada bunun pek 

verimli olmadığı, tepki çektiği ve memur ile mükellef arasında sürtüşmelere neden 

olduğu görülmektedir. 
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5.1.20. Denetim Elemanlarının Mevzuatı Takip Etmede KarĢılaĢtığı 

Sorunlar 

Uygulamada gerek siyasi gerekçelerle ve diğer gerekçelerle vergi 

mevzuatımızda çok sık değişiklikler olmaktadır. Uygulanmakta olan vergi kanunlarının 

birçok hükümlerinin sık sık değişmesi ve yeni vergilerin ihdas edilmesi; yükümlüler 

açısından her defasında yeni hükümlerin öğrenilmesi ve yeni formalitelere alışmayı 

gerektirmektedir. Oysa, yükümlülerin kanunlara uygun davranabilmesi için kanunların 

anlaşılabilir olmasıyla yakından ilgilidir. Yükümlüler tam olarak anlayamadıkları ya da 

kolaylıkla uyamadıkları kanunlar nedeniyle, bilerek veya bilmeyerek vergi kaybına 

neden olabilmekte ya da kanunlar karşısında  suçlu duruma düşebilmektedir.
559

 Vergi 

mevzuatında ortaya çıkan bu durumlar sadece mükellefler için değil, vergi idaresi 

çalışanları ve denetim elemanları açısından da bu güçlükler doğmaktadır. 

Denetim elemanının elinde en son mevzuatı kapsayan kanun, kararname, 

tebliğ, iç genelge vs. bulunmamaktadır. Denetim elemanları kendi imkanları ile bazı 

yayın kuruluşlarından mevzuata ilişkin son değişiklikleri temin etmeye çalışmaktadır. 

Oysa mevzuatta bu kadar çok sık değişikliklerin olduğu ortamda, devletin kendisine 

vergi toplayan, kendisi adına denetim yapan kişilere bu dökümanları anında ulaştırması 

gerekmekte olup bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. 

5.1.21. Teknolojik GeliĢmelere Ayak Uyduramama 

Önceki bölümlerde, denetim elemanlarına veri toplamada yardımcı olmak 

amacıyla vergi idarelerinin otomasyona geçmeleri gereği ve önemi üzerinde durmuştuk. 

Aynı şekilde denetim birimlerinin de bilgisayar başta olmak üzere, teknolojik tüm 

imkanlardan yararlandırılmaları bir zorunluluktur. Bugün, özellikle büyük firmalar 

başta olmak üzere çoğu işletmeler üretimlerini, alım satım işlemlerini, muhasebe 

işlemlerini bilgisayar ortamlarında takip etmektedirler. Böyle bir işletmenin denetimini 

yapacak olan elemanda sağlıklı bir inceleme yapabilmesi için firmanın kullandığı 

bilgisayar programı hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 
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Bu nedenle denetim birimlerinin bilgisayarlarla donatılması, bilgisayar 

alanındaki güncel gelişmelerin seminerler suretiyle denetim elemanlarına aktarılması 

gerekmektedir. Böylece yapılacak incelemeler ve denetimler daha teknik ve bilimsel 

olarak gerçekleştirilebilecekken idarenin bu konuda gereken hassasiyeti gösterdiğini 

söylemek zordur. 

5.1.22. Mükellefler ve VatandaĢların Vergi ve Vergi Denetimi 

Konusundaki Eğitim Düzeylerinin Yetersizliği 

Vergi kaçakçılığı, vatandaşlık, sosyal birlik gibi toplumun uygarlık duygularına 

aykırıdır. Vergisini kanuna göre ödemek her mükellef için aynı zamanda bir ahlak 

sorunudur. Bir toplumun ekonomik sosyal güvenlik, sağlık vb. bütün imkanlarından 

faydalanmak ve sonra da çıkarı peşinde koşarak vergi kaçırmak, tamamen ahlak dışı bir 

harekettir.
560

 

Bu nedenle vergi kaçırmayı mümkün olduğu kadar azaltmak, verginin verimini 

artırmak ve vergi eşitliğini sağlayabilmek için, verginin bir mali ödev olduğu hissinin 

yükümlüler arasında yayılmasını sağlamak gerekmektedir. Bu da ancak eğitimle 

olabilmektedir. 

Eğitim olmadığı zaman, sadece vergi denetimi yapmakla vergi kaçakçılığının 

önlenmesi mümkün değildir. Önemli olan halkı eğiterek, halktaki vergi bilincini 

artırarak vergi kaçakçılığını önleyebilmektir. Vergi denetimleri yoluyla vergi bilincini 

yerleştirmek etkili de olsa, yalnız başına yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle vergi ile ilgili 

olarak topyekun bir eğitim seferberliği gerekmektedir. 

Günlük yaşantımızda top yekun eğitim seferberliğinin bazı örneklerini 

görmekteyiz. Örneğin, son yıllarda yapılan bir düzenlemeyle, trafik kazalarını önlemek 

için, yerel olsun ulusal olsun bütün televizyon kanalları, belli bir süre trafik kurallarıyla 

ilgili eğitim programlar yayınlamak zorundadırlar. Bu gayet yerinde bir uygulama 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Geçmiş yıllarda Maliye Bakanlığı’nda vergi bilincini geliştirmek ve belge 

düzenini artırmak için bazı televizyon programları yaptığını bilinen bir durumdur. 

Ancak son yıllarda bu tür uygulamaların olmadığını görmekteyiz. Maliye Bakanlığı’nın 

çabaları ve işbirliği ile, vergiyle ilgili programlar hazırlatılarak bunların televizyon 

kanallarında haftada belli bir süre zorunlu olarak yayınlattırılması yönünde yapılacak 

kanuni bir düzenleme, vatandaşların vergi bilincinin geliştirilmesine ve dolayısıyla da 

vergi denetimine yardımcı olacaktır. 

5.2. Türkiye’de Vergi Kayıp Ve Kaçaklarını Önlemek Ġçin Vergi 

Denetiminin Etkinliğinin Arttırılmasına Yönelik ÇeĢitli Öneriler 

Bir vergi sisteminin başarısı, ekonomik ve sosyal koşullara uygun vergi 

yasalarının bulunmasına, vergi idaresinin işleyişindeki mükemmelliğe ve yeterli ve 

etkin vergi denetimine bağlıdır. Mükelleflerin gönüllü beyanını esas alan vergi 

sistemlerinde denetim bu faktörlerden en önemlisidir. Öte yandan, denetim oluşturulan 

sistemin işlemesini güvence altına alarak bozulmasını önler. Maliye politikalarının 

uygulanmasına da katkı sağlar.  

Sayıları 2010 Şubat ayı itibarıyla 3.628 olan denetim kadrosu ile verilen 

beyannamelerin %2-3’ü incelenmekte incelemelerde ciddi vergi kayıpları olduğu ortaya 

çıkarılmaktadır. Ancak vergi kayıp ve kaçağı önemli ölçüde azaltılamamıştır. 

Ekonomideki kayıt dışılık da GSMH’ya oranla %30-40 civarında olan varlığını 

korumaktadır.  

Vergi incelemesinin ayrı denetim birimleri tarafından yürütülmesi ve zaman 

zaman birimler arası çekişmelerin görülmesinin enerji ve zaman kaybına neden olduğu; 

bu birimlerin birleştirilmesi yada yeni bir yapılanmaya tabi tutulması gerektiği ifade 

edilmektedir.  

Çalışmamızın bu bölümde, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede çok önemli 

bir role sahip olan vergi denetim sisteminde var olan ve önceki bölümde değinmiş 

olduğumuz vergi denetim sisteminin sorunlarının ortadan kaldırılabilmesi için 

gerçekleştirilebilecek çözüm önerilerine yer verilecektir. Ancak bir çözüm önerirken, bu 

çözümün teorik olduğu kadar pratikte uygulanabilir olması, idare tarafından kabul 
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görmesi, uygulayıcı bürokratın direncinin söz konusu olmaması, kazanılmış haklara 

müdahale edilmemesi ve eskiye göre getirebileceği olumlu ve olumsuz yeniliklerin çok 

iyi analiz edildikten sonra değişim sürecinin başlatılması gerekmektedir.  

5.2.1. Vergi Ġdaresinin Durumu Düzeltilmeli Güçlü ve Bağımsız Gelir 

Ġdaresi Modeline Geçilmelidir 

Örgüt yapıları, içinde bulunulan sosyo-ekonomik yapı, politik sistem gibi dış 

çevre faktörleri ile örgütün amaçları ve faaliyet sahasına göre şekillenmektedir. 

Temelde, bir vergi idaresi örgüt yapısı içinde görev ve sorumlulukların açıklıkla 

tanımlanmış olması, etkili bir eşgüdüm sisteminin kurulmuş olması ve yetki ve görev 

çatışmasının olmaması şarttır. Gelişmiş pek çok ülkenin vergi idarelerinin örgüt 

yapılarına bakıldığında; bu ülkelerdeki vergi idaresinin ayrı bir kamu yönetim birimi 

olarak örgütlendiği, bu örgütün hem dahili hem de dış ticaretten alınan vergilerin 

yönetimini üstlendiği, vergi idaresinin vergi politikalarının oluşturulmasında aktif rol 

oynadığı ve söz konusu idarelerin merkez yönetimleri politika belirleme, koordinasyon 

ve izleme temelinde işlev görürken, faaliyetlerin bölgesel düzeyde oluşturulmuş taşra 

örgütlerince yürütüldüğü tespit edilmektedir. 

Vergi idaresinin yürüttüğü vergi mevzuatı ve diğer hukuksal yapı, vergi 

denetimi ile vergi yargısının işlevselliği, vergi idaresinin enformasyon ve teknolojik 

olanaklardan yararlanma düzeyi ve söz konusu idarenin vergi mükellefleri ile 

çalışanlarıyla olan ilişkileri, vergi idaresinin etkinliğine tesir eden diğer konulardandır.  

Türk Vergi İdaresi hakkında 1950’li yıllardan günümüze değin hazırlanan 

çeşitli rapor, tebliğ ve akademik çalışmalar değerlendirildiğinde ve ülkemizin sosyo-

ekonomik yapısı ve koşulları dikkate alındığında Türkiye’de vergi idaresinin yeniden 

yapılandırılmasına ihtiyaç duyulduğu hususu ortaya çıkmaktadır. 

Bu noktada; vergisel bağlamda uzun, orta ve kısa vadeli politikalarını 

belirleyen, buna yönelik hedefleri koyan, vergi yasalarını uygulayan ve denetimi yapan 

güçlü idari bir örgütlenme modeli benimsenmelidir. Bu husus ile ilgili olarak 

getirilebilecek en somut öneri; vergi idaresinin verginin önemiyle orantılı güçlü bir 

Gelir Müsteşarlığı şeklinde yapılandırılması modelidir. Söz konusu müsteşarlık 
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vergilerin yönetiminde birliği sağlamalı, merkez ve taşra yönetiminde bütünlük 

sağlayacak şekilde örgütlenmeli, idari özerkliğe ve fonksiyonlarını etkin bir şekilde 

yerine getirmesini sağlayacak özel bir bütçeye sahip olmalıdır. Bunun için ihtiyaca 

cevap verecek şekilde müsteşar yardımcısı ve genel müdürlükler kurulmalıdır.  

5.2.2. Vergi  Denetim  Birimleri  Gelir  Ġdaresi  Çatısı  Altında,  Ġki     

Grupta Toplanmalıdır 

Yıllar içinde, kamusal sistemin ve ekonomik yapının ihtiyacına istinaden 

oluşturulan Maliye Bakanlığı denetim birimleri olan maliye müfettişler, hesap 

uzmanları,  gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenlerinin bir araya getirilmesi ve 

sadece vergi denetimi ile uğraşan güçlü bir birim oluşturulması kaçınılmazdır.  

Hiçbir makul izahı bulunmayan bu günkü yapının sürdürülemez olduğu, 

Bakana bağlı denetim birimleriyle Gelir İdaresi yönetimi arasında yaşanan ciddi 

sorunlardan da anlaşılmıştır. Gelir İdaresi dışında yapılandırılan söz konusu denetim 

birimleri yanında idare içinde ayrı denetim birimleri olması (gelirler kontrolörleri ve 

vergi denetmenleri) ve bu dört denetim birimi arasındaki rekabet, çekişmeler, çelişkili 

uygulamalar da tüm denetim birimlerinin Gelir İdaresi çatısı altına alınması veya yeni 

bir yapılanmaya gidilmesinin elzem olduğunu ortaya koymaktadır.  

Bu denetim birimlerinin yaptıkları işlere bakıldığında, birbirlerinden çok farklı 

olduklarını söylemek mümkün değildir. Bu birimlerin insan kaynağı yapısına 

baktığımızda pek fark olmadığı ortaya çıkmaktadır. Suni ayırımlar yapmak için 

yasaların maddeleri arasında dolaşmak yerine, objektif ve ülke çıkarlarına hizmet eden, 

güçlü bir denetim birimi oluşturmak için kolların sıvanması gerekmektedir. 

Buna göre maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri ve vergi 

denetmenleri “Vergi Denetçileri Kurulu” bünyesinde birleştirilmelidir. Ayrıca bu kurula 

bağlı, ekonomik büyüklüğüne göre en çok 10-12 ilde “Vergi Denetçileri Grup 

Başkanlığı”ndan oluşturulacak bölge başkanlıkları kurulmalıdır. Tüm inceleme 

elemanları “Vergi Denetçisi” unvanıyla tek çatı altında toplanarak, koordinasyon 

eksikliğine ve çok başlılığa meydan vermeyecek şekilde, kendi içinde yetki ve özlük 

hakları açısından kademelendirilmelidir. Yeniden yapılandırma kapsamında yeni vergi 
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denetim biriminde görev almak istemeyen denetim elemanlarına kamu idarelerinde iç 

denetçi olma imkanı tanınmalıdır.  

Oluşturulacak tek çatı altında birleştirilmiş yeni denetim biriminde ikili bir 

ayrılama gidilebilir. Bu ayrım merkez ve bölge düzeyinde olmak üzere iki kademeli 

hale getirilmelidir. Büyük mükelleflerin vergi denetimi, konusunda uzmanlaşmış 

merkezi denetim birimi tarafından gerçekleştirilmelidir. Merkezi denetim birimi, 

fonksiyonunu icra etmesine engel olacak görevlerle boğulmamalıdır.  

KOBİ ve küçük esnafın denetimi ise yerel denetim organına yani bölge 

düzeyinde örgütlenecek grup başkanlıklarındaki vergi denetçilerine bırakılmalıdır. 

Vergi denetçileri gereksiz iş yükü ile boğulmamalı, vergisel açıdan verimli ve sonuç 

getirecek denetim ve incelemelere kaydırılmalıdır.  

Vergi Denetçileri arasında dikey geçiş mekanizmasının olması gereklidir. 

Hiçbir kimse meslek yaşamının başından sonuna kadar (25 yaşında mesleğe başlayan 

birisi 60 yaşında emekli olacaksa 35 yıl boyunca) aynı unvanda ve benzer mükellefleri 

incelemek zorunda olmamalıdır. Vergi denetçiliğine alımların en alt kademeden 

yapılarak, objektif kıstasları önceden belirlenmiş ve belli bir kıdem ve başarı ölçütüne 

göre ve liyakate dayalı veya belli zamanlarda açılacak sınavlar sonucunda baş vergi 

denetçisi unvanı elde edilerek, bölge düzeyinde çalışan grup başkanlığından merkez 

denetim birimine geçiş sistemi tesis edilmelidir.  Bu kapının açık olması bu denetim 

birimindeki elemanların motivasyonuna katkı sağlayacak ve çalışma performanslarını 

olumlu etkileyecektir. Denetim elemanları ne kadar etkili ve verimli olursa bundan 

ülkemiz kazançlı çıkacaktır. 

5.2.3. Vergi Denetiminde Sistem Tercihi Yapılmalı ve Gelir Yönetimi Ġle 

Denetim Birimleri Ayrılmalıdır  

Vergi denetim birimlerindeki kalifiye personel, vergi denetimi haricindeki 

işlerde istihdam edilmektedir. Bu işler arasında, idari kademelerde yöneticilikler en 

önemlileri olarak sayılabilir.  
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Bu nedenle öncelikle gelir idaresinin yönetici kadrosu ile denetim kadrosu 

ayrıştırılmalıdır. Nitekim merkezde Gelir İdaresi’ndeki grup başkanı dahil üst düzey 

yöneticiler merkezi denetim birimleri arasından atanmaktadır. Ayrıca taşrada vergi 

dairesi başkanlıklarında vergi dairesi başkanları ve grup müdürleri inceleme elemanları 

arasından atanmaktadır. Bu yöneticiler bulundukları makamı ya daha üst düzey kamu 

görevlerine geçiş için yada özel sektöre geçiş için kullanmaktadır. Haliyle bu yöneticiler 

bulundukları makam itibariyle mükelleflere ve vatandaşa hizmet gayesi ve bulundukları 

makamların personellerinin sorunlarını çözmek için kullanmamaktadır. Bu nedenle 

günü kurtarmak için hareket edilmekte olup bulunduğu yöneticilikte mutlak başarılı 

olmak için kendini zorlamamaktadır. Yöneticilikte başarısız olanlar ise tekrar geri 

denetim birimlerine dönmekte olup mevcut durumdan dolayı kendilerini sorumlu 

hissetmemektedir. 

Gelir İdaresi’ndeki yöneticilik kadrosu ile vergi inceleme elemanlığı kadrosu 

aynı anda işgal edilmemeli, yöneticiliği tercih edenler ise tekrar geri dönmemelidir. 

Bununla birlikte üst düzey yöneticiler için Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine 

Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Akademik camia gibi birimlerin insan 

kadrosundan da yararlanılmalıdır. Eğer bu işlerle iştigal edilecekse, bu görevlerde 

değerlendirilen kamu personelinin “vergi inceleme elemanı” kadrosundan çıkarılması 

gerekmektedir. 

5.2.4. Denetim Birimlerinin Gelir Ġdaresi Ġçinde Toplanmasında Bağımsız 

ÇalıĢabilme KoĢulları Mutlaka OluĢturulmalıdır 

Denetim birimlerinin inceleme raporlarına müdahale edilmemelidir. Bu 

raporların gerekirse denetim elemanı tarafından takip edilebilmesine imkan 

tanınmalıdır. Öte yandan, Gelir İdaresinin raporlarına ilişkin işlemlerine karşı gerekirse 

denetim elemanın uygulamayı yargı denetimine götürebilmesine dahi yol açılabilir. 

Denetim elemanları, görev tanımı, görev yeri, özlük hakları ve benzeri hususlarda baskı 

altına alınmamalı, bunun için gerekli yasal altyapı sağlanmalı, idarenin bu konuda keyfi 

takdirine yer bırakılmamalıdır. Bu konuda yargı mensuplarına sağlanan güvenceler 

örnek alınabilir ve daha da geliştirilebilir. Bu noktada, oluşturulacak vergi denetim 

biriminin Gelir İdaresi içindeki konumu önem kazanmaktadır. Denetim biriminin, 
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fonksiyonel bağımsızlığı sağlanacak şekilde idarenin üst yönetim kademesiyle 

ilişkilendirilmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca, denetim fonksiyonu ile idarenin iş 

süreçleri birbirinden net bir şekilde ayrıştırılmalı ve görev ve fonksiyonlar açıkça 

belirlenmelidir. 

5.2.5. Vergi  Denetim  Elemanları  Vergi  Denetimi  Haricinde  Hiçbir       

ĠĢle  UğraĢmamalıdır 

Ülkemizde yer alan sisteme getirilmekte olan en büyük eleştirilerden birisi 

vergi denetim elemanlarının vergi denetimi haricinde işlerle iştigal etmeleridir.  

Bu işler arasında, idari teftiş, personel soruşturmaları, kara para incelemeleri, 

üniversitelerde ders verme, danışmanlık, bilirkişilik, kanun tasarılarının hazırlanması 

gibi vergi denetimi dışındaki hemen hemen her iş sayılabilir. Vergi denetim 

elemanlarının her işi yapması beklenmemelidir. Günümüzde her işi yapan müfettişlik 

anlayışı geride kalmıştır. Kanaatimizce bütün işler kendi uzmanlık alanlarındaki 

birimler tarafından yerine getirilmelidir. Bu nedenle bu işleri “vergi incelemesi” 

yapması gereken birimlerin yapması doğru ve yeterli olmamaktadır. 

Bu durumun önü tıkanmalıdır. Siyasi iradenin kamu reformu çalışmaları ve iç 

denetim sistemini ihdas etmesi, vergi inceleme elemanlarını bu açıdan rahatlatmaktadır. 

Karapara ve Suç Gelirleri incelemeleri için ise, önerimiz OLAF benzeri bir kurumun 

ihdas edilmesi veya Maliye Bakanlığı’nın yetişmiş olan mevcut inceleme elemanlarının 

bu tür incelemeleri gerçekleştirmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurumu 

(MASAK) bünyesinde istihdamı söz konusu olabilir. Ancak, vergi denetiminde çok 

başlılığa neden olmaması için MASAK’ta görevlendirilebilecek denetim elemanlarının 

vergi inceleme yetkisinin bulunmaması gerekir. Vergi denetimi ile uğraşan birimlerin şu 

anda gerçekleştirmekte oldukları diğer denetsel faaliyetlerin belirttiğimiz kurumlara 

(MASAK veya İç Denetçilere) devri ile, boşluk ortaya çıkmadan vergi inceleme 

elemanlarından bu vergi dışı denetsel faaliyetleri almak mümkün olabilecektir. 
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5.2.6. Vergi Denetim Biriminin Ġnsan Kaynakları Politikası Tekrar 

OluĢturulmalı BoĢ Olan Kadrolar Yetkin Denetçilerle Doldurulmalıdır 

Türkiye’ de vergi denetiminin etkin ve verimli hale getirilebilmesi için vergi 

denetim elemanlarının sadece nitelikleri itibariyle değil sayısal olarak da yeterli olması 

gerekir. Ekonomideki büyüme, sürekli artan vergi mükellefleri sayısı ve işletme 

ölçekleri denetim elemanlarının sayısının arttırılmasını gerektirmektedir. Ancak 

mükellef sayıları hızla artarken denetim elemanlarının sayıları artmak yerine meslekten 

ayrılmalar nedeniyle daha da azalmıştır. 

Denetim elemanlarının emeklilik yoluyla meslekten ayrılabilecekleri şekilde 

özlük hakları ve ücret politikası yeniden düzenlenmelidir. Denetim elemanlarının özlük 

haklarında yapılacak yeni düzenlemeler sonucunda meslekten ayrılmalar azalacak, 

denetim mesleği tekrardan tercih edilecek meslekler arasında yer alacaktır. 

Ücret politikasında değişiklik, eğitimle ilgili eksikliklerin tamamlanması, bu 

birimde çalışan denetim elemanlarının özel sektöre geçmesine neden olan 

olumsuzlukların ortadan kaldırılması insan kaynakları açısından getirilebilecek öneriler 

olabilir. Denetim elemanı kadrolarının boş bulunması sorunu giderilmeli, denetim 

elemanlarının  sayısı denetimlerde etkinliği sağlayacak şekilde arttırılmalıdır.  

5.2.7. Denetim Elemanlarının, Yeminli Mali MüĢavirliğe GeçiĢleri Islah 

Edilmeli ve ZorlaĢtırılmalıdır 

Nitelikli personelin denetim birimlerinde tutulabilmesi için ücret politikasının 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda ücret sistemi emsali nitelikte iş yapan kamu 

kurumlarındaki özlük hakları olarak belirlenmelidir. Ayrıca performans sistemi ile 

özlük haklarında artış olmalı ve başarı ödüllendirilmelidir. 

Denetim elemanlarının iyi bir ücret politikası ve sağlıklı çalışma koşullarına 

kavuşmalarının ardından görevden ayrılmaların azalacağı kesindir. Ancak, Maliye 

Bakanlığı vergi denetim elemanlarının en fazla yeminli mali müşavir olmak üzere 

meslekten ayrılmakta oldukları görülmektedir. Bu amaçla yeminli mali müşavirliğe 

geçişlerinin önüne bazı engeller konulması zaruridir. Eğer bu çözüm tercih 
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edilmeyecekse, yeminli mali müşavirlik mesleği ıslah edilmeli, bu kuruma noter vasfı 

ve saygınlığı kazandırılmalıdır. Diğer yandan, mali müşavirlerin iş ve işlemleri de 

denetim dışı bırakılmamalıdır. Bunun için yeni işleyen yeni mekanizmalar 

oluşturulmalıdır.  

Vergiyle ilgili olarak yukarıda sisteme yönelik eleştireler bağlamında belirtilen 

aktörler arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Mevcut uygulama 

rant oluşturan ve bunu belli dengeler çerçevesinde aktörler arasında paylaştıran bu 

sistemin gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yukarıda belirtilen gerekçeler, 

sistemde yer alan aktörler arasındaki çıkar birlikteliğini önleyecek ve kamu lehine yeni 

bir denge kuracak farklı bir sistem tasarımının yapılması gerektiğini göstermektedir. 

Aksi halde, reformun sadece denetim birimlerinin birleştirilmesiyle sınırlı kalması, bu 

alandaki sorunları ve suistimalleri önlemeye yetmeyecektir. 

5.2.8. Gelir Ġdaresinde Ġç Denetim Birimi ĠĢler Hale Getirilmeli, Ġç 

Denetim DıĢ Denetim Ayrımı NetleĢtirilmelidir 

Her biri ayrı uzmanlık gerektiren iç denetim ile dış denetim birbirinden 

ayrılmalıdır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’u, kapsama dahil kamu 

idarelerinde iç denetim faaliyetinin yürütülmesini öngörmektedir. İç denetimin 

sertifikalı iç denetçiler tarafından yapılacağı kanunun amir hükmüdür. Bu fonksiyon 

vergi denetiminin dışında kalmaktadır. Ancak Gelir İdaresine iç denetçi kadrosu 

verilmesine rağmen Başkanlıkça bu kadrolara atama yapılmamış ve iç denetim sistemi 

kurulmamıştır. Vergi denetimlerine odaklanacak vergi denetim elemanlarının iç denetim 

fonksiyonunu üstlenmeleri mümkün bulunmamaktadır.  

Bu nedenle, Gelir İdaresinin merkez ve taşra birimlerinin faaliyet ve 

işlemlerinin denetimi için, idareye tahsis edilen iç denetçi kadrolarına atama yapılmalı 

ve etkin işleyen bir iç denetim mekanizması oluşturulmalıdır.  
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Bu denetim elemanlarının vergi denetiminde kalması isteniyorsa, iç denetçi 

ihtiyacının Maliye Bakanlığının diğer denetim elemanlarından karşılanması da 

mümkündür.  

Uygulamada, diğer kamu idarelerinde de olduğu gibi Gelir İdaresinin merkez 

teşkilatının denetim dışı bırakılması (faaliyet, iş ve işlemler, süreçlerin işleyişi 

bakımından) büyük riskler doğurmaktadır. Bu nedenle, mükellefler üzerinde yapılacak 

vergi denetimi ile Gelir İdaresinin birimlerinin faaliyet ve işlemlerine yönelik olarak 

5018 sayılı Kanuna göre yürütülecek denetim faaliyetleri ayrıştırılmalı ve bu 

fonksiyonlar ilgili denetim elemanlarınca icra edilmelidir. Bu noktada, mükerrerliklere 

ve çatışmalara açık bir boşluk oluşturulmasından kaçınılmalıdır.  

Vergi denetiminde esas olarak mükelleflerin faaliyetleri, idari denetimde 

idarenin ya da memurun işlemleri üzerinde çalışılır. Birbirine hiç benzemeyen ancak 

çok sınırlı konularda kesişen bu iki ayrı mesleğin aynı kişide birleştirilmesi beraberinde 

ciddi sıkıntılar yaratmaktadır.  Bu nedenle iç ve dış denetim birbirinden ayrılmalıdır. 

Böylelikle denetim elemanlarının bir taraftan idarenin işleyişinde ortaya çıkan 

sorunların çözümünü ve belirlenen kurumsal hedeflere ulaşılmasını sağlayıcı iç denetim 

faaliyetinde bulunulurken, diğer taraftan çok daha farklı alanlarda yoğunlaşmalarını 

gerektiren vergi incelemelerini yürütmelerini aksatacak uygulamalar önlenecek, gerek iç 

denetimde gerekse dış denetimde uzmanlaşma sağlanacaktır. Bu şekilde de vergi 

denetiminde etkinlik sağlanacaktır. 

5.2.9. Vergi Denetimine ĠliĢkin Standartlar OluĢturulmalı ve Denetim 

Birimi Ġçinde UzmanlaĢmaya Gidilmelidir 

Vergi incelemesi gibi özel nitelikteki denetim uygulamalarının uluslararası 

düzeyde uyumlulaştırılmış standartlarının olması, ekonomik içerikli bu denetimlerin 

belirli kurallar dahilinde yapılması gelmemektedir.  

Bu amaçla ortaya konulacak inceleme ve denetim standardıyla sadece vergi 

incelemelerine ilişkin ilke ve kurallar değil, inceleme öncesi ve rapor yazımına dönük 

standartlar da ortaya konulmalıdır. 
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Vergi denetim birimleri arasında işbölümü ve uzmanlaşma olmadığından 

inceleme elemanları tarafından yetki konusunda da herhangi bir ayrım yoktur. Vergi 

denetim birimleri, mükellef büyüklükleri, sektörel farklılıklar veya vergi kaçakçılığı 

suçları gibi uzmanlaşma gerektiren konularda uzmanlaşmaya dayalı yetki ve görev 

paylaşımına göre değil merkez veya taşra olarak ayrılmış bir görev dağılımı vardır. 

Türkiye’ de inceleme elemanlarının sektörler bazında uzmanlaşması 

sağlanmalıdır. Uzmanlaşmış inceleme elemanı; uzmanlaştığı sektörde ekonomik 

faaliyetlerin, mal ve nakit hareketlerinin nasıl olacağını, mükelleflerin hangi 

yöntemlerle vergi kaçırabileceklerini ve kayıt dışı kalabileceklerini tespit etmede 

edinmiş olduğu bilgileri ve tecrübeleri kullanarak hem vergi kaybının önüne geçilip 

vergi tahsilatının artmasını sağlayacak hem de incelemek için gerekli olan inceleme 

süresini kısaltarak daha fazla mükellefin denetlenmesini sağlayarak incelemede etkinlik 

sağlanmış olacaktır. Denetim birimlerinin hangisinin, hangi alanda uzmanlaşıp inceleme 

yapacağı araştırmalar yapılarak tespit edilmeli ve verimliliği en fazla olacak şekilde 

denetim birimlerinin uzmanlaşacağı sektörler belirlenmeli ve inceleme elemanlarının da 

belirlenen sektörde uzmanlaşması sağlanmalıdır. Böylece vergi denetiminde etkinlik ve 

verimlilik sağlanacaktır. 

Denetim birimi kendi içinde işin niteliğine göre ekonomideki tüm faaliyetleri 

kavrayacak şekilde sektörler itibariyle uzmanlaşmaya gidilmesi, denetlemeye konu 

faaliyet alanı tüm boyutlarıyla öğrenileceği için zaman kaybı önlenerek daha fazla 

işletmenin sağlıklı incelenmesi gerçekleştirilebilecektir.  

5.2.10. Vergi Denetiminin Etkinliği Arttırılarak KayıtdıĢı Ekonominin 

Varlığı Mümkün Olduğunca Azaltılmalıdır 

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin ortaya çıkışı ve boyutlarının genişlemesine 

neden olan etmenlerin başında, vergi idaresi’nin denetim konusunda etkin 

olamadığından kaynaklandığı görüşü, bugün hemen herkes tarafından kabul 

edilmektedir. 

Ülkemizde vergi kayıp ve kaçaklarını önlemeye yönelik alınacak tedbirlerin 

başında kayıt dışı ekonominin varlığının ortadan kaldırılması gelmektedir. Beyan 
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esasının işlendiği ülkemiz vergi sisteminde, mükellef tarafından verilen bildirimler 

üzerinden verginin tarh, tahakkuk ve tahsil edilmesi sürecinde belirleyici olan en önemli 

nokta mükellefin beyanıdır. Daha önce de belirttiğimiz üzere beyan esası, mükellef ile 

gelir idaresi (devlet) arasındaki güvene dayalı yazılı olmayan bir mutabakattır. Beyan 

esası vergi kaçırma açısından bir risk taşıdığından, vergi kayıp ve kaçaklarını dolaysıyla 

da kayıt dışı ekonomiyi beslemektedir. Bu nedenle, iyi bir denetim sistemiyle 

desteklenmeyen beyan esasına dayalı bir vergi sistemi başarılı olamamaktadır. Kayıt 

dışı ekonominin varlığı vergi denetiminin etkinliğini büyük ölçüde azaltmaktadır. 

Türk vergi sisteminin önemli sorunlarının başında, kayıtdışı ekonomiyi 

kavramakta yetersiz kalması yer almaktadır. Türkiye’de seçmen çoğunluğunun önemli 

bir bölümü beyannameli vergi mükellefi olmaması ve ekonomik yapının küçük 

işletmeler yani çiftçi, esnaf ve serbest meslek erbabı ağırlıklı olması bu durumu 

desteklemektedir. Bu nitelikteki seçmenin çoğunlukta olması ise, vergi sisteminde yer 

alan eksikliklerin giderilmesine yönelik çabaları büyük ölçüde engellemektedir. Küçük 

işletmelerin izlenme ve denetlenmesinin oldukça zor olması, önemli bir mükellef 

kesiminin idarenin denetimi dışında kalmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca, bireyler ve işletmeler arasında haksız rekabetin doğmasına yol açan 

kayıtdışı ekonomi, sermaye birikiminin intikali yoluyla nesiller arası bir eşitsizliğe de 

yol açmaktadır. Dürüst veya vergiden kaçınamayan mükelleflerin aleyhine olan bu 

durum, toplumda vergiye karşı direnci artırmakta ve yeni nesillerde vergi bilincinin 

oluşmasına engel olmaktadır. 

Tüm bu nedenlerden dolayı, ülkemizde de kayıt dışı ekonomiyi önleyici 

tedbirler alınmalıdır. 

Bu nedenle öncelikle bir stratejik eylem planı hazırlanmalıdır. Bu stratejik 

eylem planının niteliği mücadelede, hangi önlemlerin ne zaman ve ne şekilde 

uygulamaya sokulacağını önceden ortaya koyan nitelik arz etmelidir. Kayıt dışı 

ekonomiyi oluşturan ve kişileri kayıtdışı ekonomik faaliyete yönelten unsurların tespit 

edilip, ortadan kaldırılmaya çalışılması gerekmektedir. Bu stratejik eylem planı kısa 
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vadeyi değil, orta ve uzun vadeyi hedefleyen yapısal değişiklikler oluşturmayı amaç 

edinmelidir. 

Kayıt dışı ekonomiyi önlemek kısa vadede çözülebilecek bir sorun değildir. 

Ülkemiz gerçekleri açısından, kayıt dışılığa yol açan pek çok faktörün ortadan 

kaldırılması mücadelenin belirli bir vadeye yayılarak yürütülmesine bağlıdır. Özellikle 

kayıt dışı ekonomiye yol açan kronik sorunların kısa bir zaman sürecinde ve sadece 

yasal düzenlemelerle çözümlenebilmesi zordur. Bu nedenle de vergi kayıp ve 

kaçaklarının en önemli nedenini oluşturan kayıt dışı ekonominin oranının 

düşürülebilmesi, uygulanacak politikanın kararlı bir şekilde yapılması ve uzun vadeyi 

hedefleyen yapısal içeriklerden oluşması gerekmektedir. Ayrıca bu noktada toplumsal 

birlik ve eşgüdümün sağlanması ayrı bir rol teşkil etmektedir. Ulusal ekonomide etkin 

bir mücadele, halkın topyekun katılım ve desteğini gerektirmektedir. Bu nedenle 

alınacak önlem ve girişilecek uygulamalara halk desteğinin kazandırılması temel ilke 

olarak benimsenmelidir. Bunu sağlamak için devletle kişiler arasında güven esasının 

sağlamlaştırılmasına ve toplumsal bilincin yaratılmasına öncelik verilmelidir. Ayrıca 

vergi kayıp ve kaçaklarını yaratan kayıtdışı ekonomiyi önleyecek politikalar izlenirken, 

ekonomiden sorumlu belli başlı kurum ya da kuruluşlara yüklenilmemeli, diğer 

ekonomik birimlerinde katkı sağlaması gerekmektedir. 

5.2.11. Vergi Denetiminde Otomasyona Geçilmelidir 

Gelir idaresi bünyesinde mükelleflerin tarh, tahakkuk, tahsil işlemlerinin 

ötesinde; bankalar, tapu ve nüfus idareleri, borsalar gibi çeşitli kurum ve kuruluşlardan 

sağlanan bilgilerle oluşturulacak veri tabanları aracılığıyla, mükellefler belirli çerçeveler 

dahilinde izlenebilmelidir. Risk teşkil eden işlemler anında kavranmalı ve bu işlemler 

hakkında mükelleflerden ve işlem sahiplerinden gerekli izahatlar istenmelidir. 

 Ayrıca, beyan dışı bırakıldığı tespit edilen bazı işlemlerin düzeltilmesi için 

mükelleflerin iletişim adreslerine uyarıcı mesajlar gönderilerek beyanların vergi 

incelemesine gerek kalmaksızın düzeltilmesi olanağı sağlanmalı, böylelikle denetim 

elemanlarının yükü hafifletilmelidir.  
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Bu kapsamda yapılan denetimlerin, vergi inceleme elemanları tarafından 

gerçekleştirilenlerle benzer olmadığı açıktır. Ancak vergi inceleme oranlarının oldukça 

düşük olduğu ülkemizde, sahte fatura kullanımı ve düzenlenmesi sonucunda ekonomide 

oluşan vergi kayıp ve kaçakları ile mücadelede yapılan her türlü denetim sonuçları son 

derece faydalı olacaktır. 

Bununla beraber, incelenecek beyannamelerin seçimi sırasında kullanılacak 

risk analizine dayalı modelin; veri ambarına elektronik ortamda ulaşan bilgilerin yanı 

sıra, vergi istihbarat elemanları ve olayın özelliğine uygun teknik personel tarafından 

doğrudan toplanan bilgi ve tespitler ile de güçlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu doğrultuda, 

vergi inceleme birimleri bünyesinde uzman mühendis, yazılımcı ve teknisyen gibi 

teknik elemanlar istihdam edilmeli, işletmelerin kapasite veya üretim raporlarının ve 

rakamlarının doğruluğu sırasında bu elemanlardan teknik destek alınmalı, imalat 

sanayindeki randıman ve fire oranlarının belirlenmesi sırasında vergi idaresinin de 

teknik personeli ile katılımı sağlanmalı ve bu oranlar gelir idaresince uygun aralıklarla 

yayımlanmalıdır. 

Yine, vergi incelemelerinin ağırlıklı olarak manyetik ortamlarda saklı 

muhasebe kayıtları üzerinden gerçekleşmesini sağlayacak e-defter, kayıt, belge 

projesindeki teknik ve hukuksal alt yapı tamamlanmalıdır. 

5.2.12. Diğer Öneriler 

-Vergi sistemi mükellef beklentileri ve düşünceleri esas alınarak 

hazırlanmalıdır. Vergi konusunda devlet milletine güven vermelidir. Devletin nasıl 

vatandaşından vergi alma hakkı varsa, vatandaşında ödediği vergilerin ne şekilde 

harcandığının bilmesinde büyük hakkı vardır. 

-Ülkemizde vergi affı konusu sürekli gündeme getirilmiş ve özellikle genel 

seçimler öncesine denk gelen tarihlerde olmak üzere her iki-üç yılda bir veri affı kanunu 

çıkarılmıştır. Sık sık vergi affı çıkarılması mükellef üzerinde psikolojik olarak “nasıl 

olsa af çıkarılır” düşüncesini yaratmaktadır. Bu durum mükellefleri vergi ödememeye 

itmektedir. Bu nedenle vergi aflarının sıklaşması mükellefi olumsuz yönde etkiler. Bu 
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durumda vergi denetiminin etkinliğinin azalmaması için sık sık vergi affı 

çıkarılmamalıdır. 

-Kanuni bir af müessesesi haline gelen ancak özünde pek de kanuni bir 

müessese düzenlemesi olmayan uzlaşma müessesesi, vergi yargısına intikal ettiği sırada 

açılan davalarda genellikle mükellef lehine sonuçlandığı için denetimin etkinliği 

azaltmaktadır. Bu nedenle yasal bir af haline gelen uzlaşma müessesesi bu halden 

çıkarılmalı ve yeniden düzenlemelidir. 

- Vergi mevzuatının da sıkça değiştirilmesi mükellefin aklını karıştırmaktadır. 

Bu nedenle vergi mevzuatı hem çok karışık olmamalı, herkesin anlayacağı bir dilde 

yazılmalı hem de sıkça değiştirilmemelidir. Ayrıca, vergi bilinci ilkokul çağından 

itibaren çocuklara yerleştirilmeli ve ulusal bir kimlik haline dönüştürülmelidir. 

- Türk vergi sisteminde mal hareketinin denetimine önem verilmiştir. Bu 

anlayış belge düzeninin yerleştirilmesi açısından olumlu sonuç vermiştir. Ancak mal 

hareketlerini izlemek zaman ve eleman yetersizliği sorununu ortaya çıkarmaktadır. 

Ülkemizde globalleşmenin etkisiyle hizmet sektörü de gelişmektedir. Her ekonomik 

faaliyet parasal değere dönüştüğü için nakit akımını kontrol etmek ve izlemekle vergiyi 

doğuran olayı belirlemek mümkün olmaktadır. Bu nedenle ekonomik işleyişin izlenmesi 

kayıt dışılığın önlenerek vergi kayıp ve kaçağının azaltılması, mali ve vergi sisteminin 

olumlu sonuç vermesi için nakit hareketlerini kamunun denetleyebileceği genel bir 

düzenleme yapılmalı, banka ve diğer finansal kesimdeki nakit hareketleri 

şeffaflaştırılarak belli büyüklüğün üzerindeki tüm parasal işlemlerin banka sistemi 

aracılığı ile yapılması önemli katkı sağlayacaktır. 

-Denetim elemanlarının vergi incelemeleri için gerekli bilgiye ulaşmaları 

kolaylaştırılmalıdır. Bankalar, Noterler, Gümrük ve Tapu İdareleri gibi çeşitli bilgi 

kaynaklarından toplanan bilgilerin işlendiği ve kullanıma hazır tutulduğu bir veri tabanı 

incelemelere önemli katkı sağlar.  

- Herkese bir vergi ve vatandaşlık numarası verilmesi sonucu elde edilecek 

fayda çok önemli boyuttadır. Devletin kayıt dışı ekonomi ile mücadelede ve birçok 

başka konuda (sağlık, sosyal sigorta, seçmen kütüklerinin oluşturulması, mevcut insan 



 227 

kaynaklarının istatistiksel olarak izlenebilmesi ve en önemlisi çeşitli konularda alınacak 

kararların gerçekçi planlamaya dayandırılabilmesi vb.) karşısına çıkan en önemli açmaz, 

vatandaşların sayı, nitelik ve ikamet açısından izlenemiyor olmasıdır. Örneğin ABD’nde 

herkese bir vatandaşlık numarası verilerek, kişilerin doğumundan ölümüne kadar vergi, 

sosyal güvenlik, tapu ve emniyetle ilgili tüm işlemleri bu numaradan izlenebilmektedir. 

-Ülkemizde ise birçok konuda vergi istisnası mevcut olup vergi sistemimiz, 

soyut bir işletme kavramından hareket etmekte, işletme sahiplerinin özel yaşamları ve 

özel giderlerinin olmadığını varsaymaktadır. Belli ölçüler içerisinde işletme sahiplerinin 

her türlü özel harcamalarının da gider kaydı mümkün olmalıdır. Hiç şüphesiz gider 

kaydına ekonomik gerekçelerle ve ahlaki ve sosyal gerekçelerle makul sınırlandırmalar 

getirilebilir. Ancak bir kişinin giderinin ekonomide başka bir kişinin geliri olduğu 

gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle, gider kaydının kapsamı genişletilirken, 

belge talep eden insan sayısında artış olacağı ve dolaylı olarak da diğer vergi 

mükelleflerinin matrahlarının büyüyeceği de bir realitedir. Bu nedenle, yurtiçinden 

alınan her türlü gider vergi matrahından düşülebilmelidir. 

-Türk Ticaret Kanunu’nda  “Kıymetli Evrak” konusu  düzenlenmiştir.   Söz  

konusu  düzenlemelerde bono,  poliçe ve  çekler tanımlanmış,  bu  tür  kıymetli  evrakın 

nasıl  ciro  edilebileceği açıklanmıştır.  Bu  düzenlemelere  göre  Türk ticaret 

hukukunda hamiline bono, poliçe ve çek düzenlenmesi serbesttir.  Hatta  hamiline 

olmasa  dahi  çek  ve  senetlerin  beyaz  ciro  yapılmak  suretiyle  hamiline  düzenlenmiş 

gibi işlem görmesi mümkündür. Hamiline düzenlenmiş veya beyaz ciro yoluyla 

hamiline  nitelik  taşıyan  çek  ve senetler sadece kağıdın teslimiyle ciro edilmektedir.  

Senetlerin  ve  çeklerin bu kadar basit bir şekilde dolaşımda olması dolayısıyla, 

hamiline çek ve senet düzenleyen kişiyle, bu evrakları tahsil eden kişiler arasındaki 

ilişkiyi izleyebilmek çoğu zaman mümkün olmamaktadır.  Bu durum, kötü niyetli 

mükellefleri koruyarak yaygın bir şekilde vergi kaçakçılığına yol açmaktadır.  Bu 

nedenle Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatta gerekli değişiklikler 

yapılmak suretiyle düzenlenen çek ve senetlerin mutlak surette nama yazılı olmasının 

sağlanması gereklidir.  Yine yapılacak yasal düzenlemelerle beyaz ciro yapılması 
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yasaklanmalıdır. Beyaz ciro yerine mutlak surette tam ciro yapılması sağlanmalıdır. Bu 

sayede, ekonomide çeklerin ve senetlerin kimleri dolaştığı kolaylıkla izlenebilecektir. 
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6. SONUÇ 

Devletlerin egemenlik gücünden kaynaklanan yetkilerinin başında, 

vergilendirme yetkisi gelmektedir. Günümüzde bu yetki, anayasal normlar çerçevesinde 

ve devletin üstlenmiş olduğu görevlerinin finansmanı için kullanılmak durumundadır. 

Buna karşın, vergilemenin adalet ve eşitlik prensipleri dahilinde gerçekleşmesi, bir 

bütün olarak vergi sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyişine bağlıdır. Çevresel etkiler bir 

yana bırakıldığında, verginin konusu ya da vergi kanunlarının kapsamı, rasyonel 

vergileme kriterlerine ve ekonomik yapıya uygunluk, mevzuatın ve vergi tekniğinin 

basit, anlaşılabilir ve istikrarlı olup olmaması gibi hukuki yapı ile ilgili faktörlerin yanı 

sıra vergi politikası geliştirmek ve vergi yasalarını uygulamak durumunda bulunan vergi 

idaresi ve bu yasaların hukuki denetimini yapan vergi yargısının işlevselliği, vergi 

sisteminin etkinliğini belirleyici olmuşlardır. 

Vergi politikalarının temel amacı, büyüme ve istihdam politikalarını 

destekleyici, makroekonomik politikalarla uyumlu, ekonomik krizlere karşı 

kırılganlıkları azaltıcı etkin ve basit bir vergilendirme sisteminin oluşturulmasıdır. Bu 

amaca ulaşabilmek için bir taraftan yatırım ortamının iyileştirilmesi, diğer taraftan da 

kayıtlı ekonomiye geçiş sürecinin hızlandırılması gerekmektedir. Bu da ancak, 

anlaşılabilir ve saydam bir vergi mevzuatı, öngörülebilir bir vergi yükü, düşük oranlı ve 

geniş tabanlı bir vergi sistemi ile sağlanabilecektir. 

Anayasa’dan alınan vergileme yetkisi ile vergilemenin adalet ve eşitlik gibi 

vergileme prensipleri içerisinde gerçekleşmesi, bir bütün olarak vergi sisteminin ve 

politikasının sağlıklı bir şekilde işleyişine bağlıdır. Bir vergi sisteminin etkinliği, vergi 

idaresi ve yönetiminin etkinliği ile doğrudan bir ilişki içerisindedir. Vergi idaresi’nin 

etkinliği ise idarenin örgütlenmedeki etkinliğinin sonucudur. 

Gerçek veya tüzel kişilerin vergileri beyan ettikleri gelirler üzerinden 

hesaplanmaktadır. Ancak, bu kişiler vergilerinin hesaplanmasında esas alınan 

bildirimlerini bazen kasıtlı olarak bazen de hatalı olarak yanlış ya da eksik 

yapabilmektedirler. Devletin kamu harcamalarını karşılamak üzere gerçek veya tüzel 

kişilerden zora dayalı ve karşılıksız olarak aldığı vergilere karşı her zaman bir direnç 

olmuştur. 
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Bu nedenle, devlet açısından kamu harcamalarının finansmanında en önemli 

gelir kaynağı olan vergilerin hesaplanmasında esas alınan bildirimlerin doğruluğunun ve 

güvenirliliğinin tespit edilmesi gereklidir. Bu tespit, günümüzde vergi denetimi yoluyla 

gerçekleştirilmektedir. 

Denetim, özü itibariyle gerçek veya tüzel kişiler tarafından ileri sürülen 

bilgilerin doğruluğunu ve güvenirliğini ortaya çıkarma amacına yönelik bir faaliyettir. 

Ülkemizde denetim kavramı kontrol, murakebe, teftiş kavramları ile eş anlamlı 

kullanılmaktadır.  

Vergi denetimi ise, mükelleflerin ve vergi idaresi faaliyetlerinin önceden 

belirlenmiş kurallara uygunluğunu araştıran, sapmaları önleyen veya düzelten bir 

süreçtir. Bu açıdan vergi denetimi; bir yandan mükelleflerin vergi beyanlarının ve diğer 

ödevlerinin doğruluğu ve vergi hukukuna uygunluğu yani dış denetim ile ilgilenirken 

diğer yandan vergi idaresinin faaliyetlerinin kurallara uygunluğu yani iç denetim ile de 

ilgilenmektedir. Zira vergi yönetiminin amaç ve planlarının gerçekleşmesi bakımından 

devamlı bir iç denetim ve geribildirim sürecine ihtiyaç duyulmakta, bunun yanı sıra 

vergi mükelleflerinin sisteme gönüllü uyumunu sağlayıcı ve vergi beyanlarının 

doğruluğunu temin ederek vergi kaybını azaltıcı bir denetim uygulanmak 

durumundadır. Bununla birlikte vergi denetimi yoluyla, mükellefin eğitilmesi, vergi 

bilincinin yerleştirilmesi, vergide adalet ve eşitlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi ve 

sosyo-ekonomik amaçlara ulaşılması da mümkündür. 

Vergi denetimi kamuda istihdam edilen elemanlar tarafından gerçekleştirilen 

bir kamu denetimidir. Literatürde vergi denetimi kavramının kontrol, vergi incelemesi, 

revizyon gibi kelimelerle eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Aslında vergi 

denetimi bu kavramları kapsayan bir üst kavramdır. Revizyon, kontrol ve vergi 

incelemesi vergi denetiminin alt unsurlarıdır. 

Vergi denetiminin mali, ekonomik, sosyal ve hukuki amaçları bulunmaktadır. 

Bu amaçlar bir arada değerlendirildiğinde, vergi denetiminin en temel amacının; vergi 

idaresini ve mükelleflerini kanunlara uygun bir biçimde hareket etmeye yönlendirmek 

suretiyle vergi kayıp ve kaçağını önlemek olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
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Vergi denetiminin temel özelliklerini hukukilik, tarafsızlık, yaptırımcı olma, 

dış denetim ve kapsamlı denetim olması şeklinde sıralamak mümkündür. Vergi 

denetimi yoluyla devlet, yükümlünün özel sahasına müdahale etmektedir. Yapılan bu 

müdahalenin kanuni bir yetki çerçevesinde yerine getirilecek olması bireylerin devlete 

olan inanç ve saygısını artırır. Ayrıca, yasal yükümlülüklerini tam yerine getiren bir 

mükellefin, yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükelleflerin vergi denetimi sonucunda 

mali ve cezai yaptırımlara maruz kaldığını görmesi onun devlete olan inanç ve 

saygınlığını pekiştirecektir.  

Vergi denetim faaliyetleri mükellefin işyerinde veya vergi idaresinde 

gerçekleştirilmektedir. Vergi denetiminde kullanılan yöntemler vergi incelemesi, 

yoklama, arama ve bilgi toplamadır. Ülkemizde denetimler sırasında en çok başvurulan 

denetim yöntemleri ise vergi incelemesi ve yoklamadır. 

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de vergi kayıp ve kaçaklarına 

rastlanmaktadır. Bütün ülkelerde de vergi kayıp ve kaçaklarını tespit etmek amacıyla 

vergi denetimleri yapılmaktadır. Vergi denetimleri Maliye Bakanlığı’na bağlı denetim 

elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Vergi denetimleri genellikle merkez ve 

taşra düzeyinde gerçekleştiğinden, denetimin örgütsel yapısı da buna bağlı olarak 

merkez ve taşra esas alınarak yapılandırılmıştır. 

Türkiye’de vergi denetimi alanında ilk görev alan kuruluş Maliye Teftiş Kurulu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlının son zamanlarında kurulmuş olan bu kurum, 

Cumhuriyet sonrasında da varlığını sürdürmüştür. Vergi denetim örgütüyle ilgili olarak 

en son 16.05.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5345 sayılı Kanun ile köklü 

değişiklikler yapılmıştır. Bu yeni Kanun ile vergi denetiminin teşkilat yapısı “Merkez” 

ve “Taşra” teşkilatı esas alınmak üzere iki kademeli olarak düzenlenmiştir. Yeni 

düzenleme ile Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontrolörleri merkez 

teşkilatında Vergi Denetmenleri ise taşra teşkilatında vergi denetiminden sorumlu 

birimler olmuşlardır. İdare içindeki statüleri yeniden düzenlenen Gelirler Kontrolörleri 

ve Vergi Denetmenleri, Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak çalışmaya 

başlamışlardır. Hesap Uzmanları ve Maliye Müfettişlerinin ise, idare içindeki 

statülerinde herhangi bir değişme olmamış Maliye Bakanına bağlı olarak çalışmaya 
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devam etmişlerdir. Ayrıca idare içerisinde müdür kadrosunda olanlar, ilin en büyük mal 

memurları ve özel yoklama yetkili memurların da kademelendirilmiş denetim yetkisi 

bulunmaktadır. 

Ülkemizde vergi denetimine ilişkin kanuni düzenlemeler esas olarak VUK’da 

yer almaktadır. Vergi incelemesi ancak VUK 135. maddesinde belirtilen inceleme 

elemanları tarafından yapılabilmektedir. VUK 135. maddesinde belirtilmeyen kişiler 

tarafından yapılan incelemelere dayanılarak gerçekleştirilen tarhiyat yetki açısından 

kusurludur. 

Vergi denetiminin örgütsel ve kanuni alt yapısı ile ilgili bu kısa değerlendirme 

yanında, çalışmamızda Türk Vergi Sistemi içersinde  yapılan vergi denetimlerine ilişkin 

olarak aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: 

Vergi denetiminde idari açıdan merkeziyetçilik hakim olup, en üst yönetim 

Maliye Bakanlığıdır. Vergi denetimi merkez ve taşra düzeyinde gerçekleştirilmektedir. 

Vergi denetiminin örgütsel yapısı da bu teşkilatlanmaya bağlı merkez ve taşra olarak 

ikiye ayrılmış durumdadır. 

Vergi denetim elemanlarından Maliye Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri ve 

Vergi Denetmenlerinin vergi denetimi ile teftiş ve soruşturma yetkileri bulunurken, 

Hesap Uzmanlarının sadece vergi denetimi yetkisi bulunmaktadır. 

Şubat 2010 tarihi itibariyle itibariyle Maliye Bakanlığı’na bağlı 3.628 vergi 

denetim elemanı görev yapmaktadır. Bu denetim kadrolarının doluluk oranı yaklaşık % 

39’dur. Şubat 2010 itibariye toplam vergi denetimi elemanlarından maliye müfettişi 

kadrolarındaki doluluk oranı % 34, hesap uzmanı kadrolarındaki doluluk oranı % 26,  

gelirler kontrolörü kadrolarındaki doluluk oranı %41 ve vergi denetmeni kadrolarındaki 

doluluk oranı %41 dir. Vergi denetim elemanları istifa ya da nakil yoluyla 

mesleklerinden ayrılmaktadırlar. 

2005-2009 yılları arasında denetim elemanları tarafından gerçekleştirilen 

inceleme sonuçları değerlendirildiğinde; yıllık olarak gerçekleştirilen en fazla 

incelemenin vergi denetmenleri tarafından yapıldığı görülmektedir. En fazla vergi 
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denetmenleri tarafından yapılıyor olsa dahi, söz konusu dönemde vergi kaçaklarının 

büyük oranda merkezi denetim elemanları (özellikle hesap uzmanları ve gelirler 

kontrolörleri) tarafından tespit edildiği görülmektedir. 2009 yılında yapılan inceleme 

sonuçlan ile ilginç diğer bir noktada, incelenen her 100 liralık matrahtan 78 lira matrah 

farkı tespit edilmiş olmasıdır. 

Ülkemizde vergi denetimi mevcut yapısından kaynaklanan bazı sorunlar 

nedeniyle, etkin ve verimli bir şekilde icra edilememektedir. Türkiye’de yapılan vergi 

denetiminin aşağıda yer alan nedenlerden dolayı etkin ve verimli bir şekilde yerine 

getirilemediği tespit edilmiştir. 

Vergi denetimindeki yetersizliği yaratan başlıca neden, bakanlık denetim 

birimlerindeki yetki kargaşası, koordinasyonsuzluk ve altyapı yetersizliğidir. Maliye 

Bakanlığı’nda bugün vergi incelemesi ile uğraşan dört birim mevcuttur. Bunlardan 

bazıları merkezi inceleme birimleri, bazıları taşra inceleme birimleridir ve birbirleriyle 

hiyerarşik ve idari ilişkileri bulunmamaktadır. Aralarında bir koordinasyon ve iş bölümü 

mevcut değildir. 

Vergi denetiminde çok başlılık halen devam etmektedir. Vergi denetiminin 

örgütsel yapısı ile ilgili olarak 2005 yılında yürürlüğe giren 5345 sayılı Kanunla bu çok 

başlılığın ortadan kaldırılacağı ifade edilmiş olsa da, düzenleme sonrası mevcut durum 

varlığını daha da karışık hale getirmiş bir şekilde sürdürmektedir. Ayrıca, düzenleme 

öncesi denetim birimleri arasında var olan sürtüşmeler düzenleme sonrası da devam 

etmiştir. 

Ülkemizde merkez ve taşra denetim elemanlarının yerine getirecekleri denetim 

faaliyetlerine ilişkin ulusal bir planlama yapılmamaktadır. Vergi denetim birimleri 

birbirlerinden ayrı olarak hazırlamış oldukları denetim programları çerçevesinde 

denetim faaliyetlerini yerine getirmektedir. Ayrıca, vergi denetim birimlerinin kendi 

hazırlamış oldukları denetim planlarının gerek hazırlanış aşamasında gerekse uygulanış 

aşamasında ilgili birimler arasında yeterince koordinasyon sağlanmış değildir. 

Vergi denetim elemanları, hem idari inceleme, hem de vergi incelemesi 

yapmaktadırlar. Diğer bir anlatımla, hem iç denetim, hem de dış denetim yani vergi 
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denetimi yapmaktadırlar. Vergi denetimi bir uzmanlık işidir. Maliye müfettişleri, 

gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenlerinin iç denetim ile vergi denetimi işini bir 

arada yapmaları özünde bir uzmanlık işi olan vergi denetimini etkin bir şekilde yerine 

getirmelerini engellemektedir. Vergi denetim birimlerinin kendi içlerinde işin niteliğine 

göre uzmanlaşmaya gitmemeleri vergi denetiminin etkinliğini azaltmaktadır. 

Vergi denetim elemanlarının idari yönden bağlı oldukları en üst birim Maliye 

Bakanlığı’dır. Maliye Bakanının genellikle seçimle gelen milletvekilleri arasından 

atanmasından dolayı siyasi bir kimliği bulunmaktadır. Denetim elemanlarının siyasi bir 

kimliğe haiz olan bir birime bağlı olarak çalışmaları, onları yaptıkları denetim 

faaliyetleri sırasında siyasi baskılara maruz bırakabilmektedir. Bu durum, yapılan 

denetim faaliyetlerinin objektifliğini zedeleyebilmektedir. 

Ülkemizde mevcut olan vergi denetim kadrolarının % 69’u boştur. Bu durum 

da beraberinde yapılmakta olan vergi incelemelerinin oranı düşük kalması sonucunu 

getirmektedir. İnceleme oranlarının 5 yıllık ortalaması % 2,7’dir. Her yıl farklı bir 

mükellefin inceleneceği varsayıldığında, bir vergi mükellefi 37,03 yılda bir defa vergi 

incelemesine tabi tutulabilecektir. Bu da mükellefler nezdinde inceleme yapılmasının 

caydırıcılığını azaltmaktadır. 

Oysa, Almanya’da yaklaşık olarak mükelleflerin yarısı her yıl denetime tabi 

olmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de denetimler daha çok büyük ölçekli işletmeler üzerinde 

yoğunlaşmakta, denetim oranının düşüklüğü dikkate alındığında orta ve küçük ölçekli 

işletmeler hiç denetime tabi olmamaktadırlar. 

Ülkemizde vergi denetimlerinin nitelikli elemanlar tarafından yerine getirildiği 

herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Buna karşın nitelikli denetim elemanları 

başta maddi koşullar olmak üzere diğer bazı nedenlerden dolayı en verimli çağlarında 

başka kurumlara nakil yoluyla ya da istifa yoluyla mesleklerinden ayrılmaktadırlar. 

Ülkemizde ulusal düzeyde, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri içeren bir 

denetim planlaması yapılmadığı için ne genel manada ne birimler bazında, ne de 

denetim elemanı bazında performans değerlendirilmesi yapılamamaktadır. 
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Vergi denetiminde teknolojiden yararlanma hususunda ülkemizde son yıllarda 

önemli gelişmeler sağlanmış olmasına karşın, özellikle başta kamu kurumlan olmak 

üzere diğer özel kurum ve kuruluşlarla bilgiye ulaşma konusunda entegrasyon 

sağlanamamıştır. Ayrıca, denetim elemanlarının fiziki anlamda eksiklikleri büyük 

ölçüde giderilmiş olmasına rağmen teknolojiye uyum konusunda yeterince eğitim 

verilmemektedir. 

Kanuni bir af müessesesine dönüşen, ancak özünde pek de kanuni bir 

müessesesine düzenleme olmayan uzlaşma müessesesi ve vergi yargısına intikal eden 

davaların idareden kaynaklanan çeşitli nedenlerle mükellef lehine sonuçlanması 

denetimin etkinliğini azaltmaktadır. 

Sayılan bütün bu husularla birlikte vergi oranlarının yüksek olması, vergi 

bilincinin düşük düzeyde olması, toplanan vergilerin devlet tarafından rasyonel bir 

şekilde kullanılamaması, vergi yükünün toplumun değişik kesimlerine adil bir şekilde 

dağılmaması, vergi kanunlarının ve mevzuatın çok karışık olması, vergi mevzuatının 

karışık ve sık sık değişiyor olması, vergi idaresinin etkin çalışamaması, çıkarılan vergi 

aflarını mükellefi vergi ödememeye itmesi, belge enflasyonu, beyan esasında giderek 

uzaklaşılması vergi denetiminin etkinliğini azaltmıştır. 

Yapılan bu tespitler çerçevesinde, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede etkin 

ve verimli bir vergi denetiminin yapılabilmesi için ileriye dönük olarak yapılması 

gerekenleri şu şekilde ifade etmek mümkündür.  

İdari ve mali yönden özerkliği sağlanacak olan güçlü bir Gelir Müsteşarlığı 

yapısı oluşturulmalıdır. Bu güçlü yapı altında doğrudan üst kademe ile ilişkilendirilmiş 

yeni bir Vergi Denetçileri Kurulu kurulmalıdır ve vergi denetimi Vergi Denetçiliği 

ünvanı altında toplanan görevliler tarafından yerine getirilmelidir. Vergi denetimi 

merkez ve bölge düzeyinde olmak üzere iki kademeli hale getirilmelidir. Ayrıca bu 

kurula bağlı, ekonomik büyüklüğüne göre en çok 10-12 ilde Vergi Denetçileri Grup 

Başkanlığı’ndan oluşturulacak bölge başkanlıkları kurulmalıdır.   

Mesleğe alınış, yetiştiriliş, özlük hakları ve yaptıkları işin niteliği bakımından 

aralarında fark olmayan hesap uzmanları, maliye müfettişleri ve gelirler kontrolörleri ve 
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vergi denetmenleri bu kurul içinde tek bir yapı altında yer almalıdırlar. Vergi 

denetçiliğine alımların en alt kademeden yapılarak, objektif kıstasları önceden 

belirlenmiş ve belli bir kıdem ve başarı ölçütüne göre ve liyakate dayalı veya belli 

zamanlarda açılacak sınavlar sonucunda baş vergi denetçisi unvanı elde edilerek, bölge 

düzeyinde çalışan grup başkanlığı bünyesindeki bölge denetim elemanlığından merkezi 

denetim elemanlığına geçiş sağlanmalıdır.  

Merkez ve bölge vergi denetim elemanları arasında yetki çakışması 

koordinasyonsuzluk ve bunlardan kaynaklanan işgücü kayıplarının önüne geçilmesi 

amacıyla görev, yetki ve sorumluluk alanları yeniden belirlenmeli ve denetim 

birimlerinde hiyerarşik yapılanmaya gidilmelidir. 

Her biri ayrı uzmanlığı gerektiren iç denetim yani teftiş, tahkikat ve soruşturma 

ile dış denetim yani vergi denetimi birbirinden ayrılmalıdır. 

Denetim elemanlarının emeklilik yoluyla mesleklerinden ayrılabilecekleri 

şekilde özlük hakları yeniden düzenlenmelidir. Denetim elemanlarının özlük haklarında 

yapılacak yeni düzenlemeler sonucunda meslekten ayrılmalar azalacak, denetim mesleği 

tekrar tercih edilen meslekler haline gelecektir. Bunlara bağlı olarak hem mevcut 

elemanlarının korunması hem de yeni alınacak eleman sayısının artırılmasına bağlı 

olarak vergi denetim oranı da yükselecektir. 

Kurul tarafından tüm denetim elemanlarının katılımının sağlandığı uzun, orta 

ve kısa vadeli hedefleri olan denetim planı hazırlanmalıdır. Denetim hedefleri ve 

denetimin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır. 

Vergisel konularda istihbarat amaçlı veri toplayan birim oluşturulmalıdır. Bu 

merkezin diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşları arasında bilgi akışını sağlamak 

amacıyla veri tabanları yeniden düzenlenmelidir. Burada toplanacak bilgilere denetim 

elemanlarının hızlı bir şekilde ulaşması sağlanmalıdır. 

Denetim elemanları kendi içlerinde sektörel uzmanlaşmaya gidilerek, 

denetimin ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde yapılması amacıyla denetim 

standartları belirlenmelidir. Denetime tabi tutulacak mükelleflerin tespitinde esas 
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alınacak kıstas veya ölçütler belirlenmeli ve bu konuda bilgisayar teknolojisinden 

yararlanılmalıdır. Ayrıca, vergi kayıp ve kaçağı oranının yüksek olduğu riskli alanlar 

tespit edilerek denetimde öncelik bu alanlara verilmelidir. 

Sonuç olarak, vergi idaresinin uygulayacağı çeşitli strateji ve politikalarla, 

vergi denetiminin etkinliğini sağlaması gerekmektedir. Bununla beraber vergi 

denetiminin etkin olmasını engelleyen bazı sorunlarla her zaman karşılaşılabilir. Vergi 

idaresinin bu sorunları en kısa zamanda çözmesi, denetimde etkinliği güçlendirecek, 

mükellefler üzerinde denetimlerin sürekli ve etkin bir şekilde yapıldığı hissini 

sağlayacaktır. Bu durum, kamu gelirlerinin artmasını, vergi bilincinin yerleşmesini ve 

sonuçta kayıt dışı ekonomi ve dolayısıyla vergi kayıp ve kaçağının da azalmasını 

sağlayacaktır. 
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http://ekonomi.haberturk.com/makro-ekonomi/haber/525266-vergi-denetiminde-kadro-eksik
http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Germany
http://www.ant-vdb.gov.tr/alomaliye/189.htm
http://www.bursavdb.gov.tr/bpi.asp?caid=570&cid=1392
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=103
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http://www.gelkont.gov.tr/content.aspx?id=5 (01.06.2010) 

http://www.huk.gov.tr/kurumsal.asp (22.05.2010) 

http://www.mtk.gov.tr/Detay.aspx?contentID=178 (16.05.2010) 

http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2

EF4376734BED947CDE&Kelime=vergi, (11.05.2010) 

http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2

EF4376734BED947CDE&Kelime=denetleme (25.05.2010) 

 

http://www.gelkont.gov.tr/content.aspx?id=5
http://www.huk.gov.tr/kurumsal.asp
http://www.mtk.gov.tr/Detay.aspx?contentID=178
http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=vergi
http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=vergi
http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=denetleme
http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDE&Kelime=denetleme
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2.Kanun, Tebliğ ve Yönetmelikler 

178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 14.12.1983 Tarih ve 18251 Sayılı 

Mükerrer Resmi Gazete. 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 06.01.1961 Tarih ve 10700 Sayılı Resmi Gazete. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 10.01.1961 Tarih ve 10703 Sayılı Resmi Gazete. 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 11.07.1964 tarih ve 11751 sayılı Resmi Gazete’de. 

543 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 24.06.1994 Tarih ve 21970 sayılı Resmi 

Gazete. 

3046 sayılı Bakanlıkların KuruluĢ ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların 

KuruluĢ ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesi 

Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek 

Kabulü Hakkında Kanun, 09.10.1984 tarih ve 18540 sayılı Resmi Gazete. 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 02.11.1984 Tarih ve 18563 Sayılı Resmi 

Gazete. 

Maliye TeftiĢ Kurulu Yönetmeliği, 21.05.1964 Tarih ve 11708 sayılı Resmi Gazete.  

4458 sayılı Gümrük Vergisi Kanunu, 04.11.1999 Tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete. 

4709 sayılı Hesap Uzmanları Kurulu Kurulmasına ve Maliye Kurulu Kurulmasına 

ve Maliye Bakanlığı Merkez ve Ġller Kadrosunda Bazı DeğiĢiklikler 

Yapılmasına Dair Kanun, 05.04.1945 Tarih ve 5974  Sayılı Resmi Gazete. 

4842 Sayılı Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun, 24.04.2003 

Tarih ve 25088 Sayılı Resmi Gazete. 

5345 sayılı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı’nın TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun, 

16.05.2005 Tarih ve 25817 Sayılı Resmi Gazete. 
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5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 10.06.1949 Tarih ve 7229 Sayılı Resmi 

Gazete. 

5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması 

Hakkında Kanun, 03.07.2009 Tarih Ve 27277 Sayılı Resmi Gazete. 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 28.07.1953 Tarih 

ve 8469 Sayılı Resmi Gazete. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, 23.07.1956 Tarih ve 9362 Sayılı Resmi Gazete. 

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun,  01.08.2010 Tarih ve 

27659 sayılı Resmi Gazete. 

7338 sayılı Veraset ve Ġntikal Vergisi Kanunu , 15.06.1959 Tarih ve 10231 Sayılı 

Resmi Gazete. 

Vergi Dairesi BaĢkanlıklarının KuruluĢ ve Görev Yönetmeliği, 07.09.2005 tarih ve 

25929 Sayılı Resmi Gazete. 
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