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ÖZET 

İŞLETMELERDE VERGİ DENETİMİ SONUCUNUN FİNANSAL RAPORLARA 

YANSITILMASI 

 

Vergi incelemelerinin konusunu vergi yasalarında yer alan düzenlemeler 

çerçevesinde yapılan işlemler oluşturur. Bu düzenlemeler temelde usul, esas ve yargıdan 

oluşur. Vergi denetimiyle ilgili düzenlemeler Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, 

Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yer almaktadır.  Yapılan 

kanun değişiklikleri ile vergi incelemelerinin seyri kapsam ve süre itibariyle değiştirilmiştir. 

Vergi incelemeleri tam veya sınırlı inceleme olarak iki gruba ayrılmış ve bu incelemelerin 

kapsamı tanımlanmıştır. Bu düzenlemeler ile özellikle incelemelerin belirli süreler içerisinde 

bitirilmesi hükme bağlanmıştır. 

Diğer taraftan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın kurulmasıyla ve gelişen 

bilgisayar teknolojilerinin vergi denetiminde kullanılmasıyla birlikte yapılan incelemelerde 

süreç hızlandırılmıştır. Bu çalışmamızda; ülkemizde incelenen mükellef oranının düşük 

olmasına ve inceleme sonuçlarının finansal tablolara yansıtılmasında bazı hataların 

oluşmasına, uygulama birliğinden ve standartlardan yoksun olunmasına değinilecektir.  

Finansal tablolar; muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli 

zaman aralıklarıyla ilgililerine iletilmesini sağlayan araçlardır. Muhasebeden beklenen bilgi 

verme görevi finansal tablolar aracılığı ile işletme içi ve dışı grupların bilgilendirilmesine ve 

aydınlatılmasına olanak sağlar. 

Bu çalışmamızda vergi denetim birimleri ve vergi incelemesinde yapılan güncel 

değişiklere vurgu yaparak, inceleme sonuçlarının finansal tablolar üzerindeki etkisine yer 

verilmiştir.  
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ABSTRACT 

REFLECTING THE TAX AUDITING RESULTS IN FINANCIAL REPORTS IN 

CORPORATIONS 

The subject of tax inspections is formed by transactions done wihtin the framework 

of the regulations in tax laws. These regulations basicall consist of procedure, principle and 

judgment. The regulations regarding tax audit are located in Tax Procedure Law, Income Tax 

Law, Corporate Tax Law and Value Added Tax Law. With law amendments, tax inspection 

process has been changed in terms of the scope and the period. Tax inspections were divided 

into two groups as full and limited inspection and the scope of the tax inspections were 

described. Especially the maximum timelines for the tax inspections have been determined 

with these amendments. 

On the other hand; with the foundation of Tax Inspection Board and by using 

devoloping computer technologies in tax auditing, the process has been  accelerated. In our 

study; it is touched upon that the rate of taxpayers examined in our country is low and 

touched upon some inaccuracies in reflecting the tax auditing results in financial reports, the 

lack of uniformity on practice and standarts. 

Financial statements are the means which provide transmitting the information 

recorded and gathered in the accounting system for relevant people at certain time intervals. 

Duty of providing information expected from the accauntancy allows informing and 

enlightening internal and external groups by means of financial statements. 

In our study; the effects of tax inspection results on financial reports are discussed 

by pointing out the current regulations in tax inspection units and tax inspection process. 
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GİRİŞ 

Kamuya finansman sağlama araçlarının en önemlisini vergi gelirleri 

oluşturmaktadır. Bu çerçevede Vergi; kamu harcamalarının finansmanını sağlamak 

amacıyla gerçek ve / veya tüzel kişilerden ödeme güçlerine oranla zorunlu, nihai ve 

karşılıksız olarak alınan parasal tutardır. Ancak ülkemizde vergi gelirlerinin dağılımına 

bakılınca dolaylı vergilerin ağırlığının her geçen gün arttığı görülmektedir. Dolaylı 

vergiler doğrudan mal ve hizmetlerin içinde vergi olduğu fark edilmeden ödenmektedir.     

Ülkemizde dolaylı vergilerin ağırlıkta olması, etkin bir vergi denetim 

sisteminin de olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, vergi denetimi 

ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler açısından vergi denetimi önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda 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 işlemler olarak tanımlanır. 

 Vergi denetiminin en önemli aracı ise vergi incelemesidir. Vergi incelemesi 

ise, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak 

amacıyla yapılan bir faaliyet olarak tanımlayabiliriz. 

Ülkemizde vergi denetiminde bulunan çok başlı ve dağınık yapıya Vergi 

Denetim Kurulu Başkanlığının kurulması ile son verilmiştir. Bu çerçevede, vergi 

denetiminde bilgisayar destekli ve risk analizine dayalı denetim çalışmaları, daha yoğun 

bir şekilde kullanılmaya başlanmış olup, incelemelerde teknolojiden yararlanılarak, 

etkinlik ve verimlilik arttırılmıştır. 

Ülkemizde kayıt dışılığının fazlalığı, vergi inceleme oranlarının düşüklüğü ve 

vergi mükelleflerinin vergi kaçırma eğilimlerinin fazla olması nedeniyle işletmelerin 

finansal tabloları gerçek durumu yansıtmamaktadır. Ayrıca yapılan vergi incelemeleri 

sonucu ortaya çıkan vergi ve cezalar ise, işletmelerin cari dönem finansal tablolarına 

yansıtılmamaktadır. Çünkü ülkemizde yapılan vergi incelemeleri sonucu ortaya çıkan 
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vergi ve cezaların muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolara yansıtılması ile ilgili 

düzenlemeler bulunmamaktadır. Bu durumda finansal tablolarının gerçek durumu 

yansıtmasına engel olmaktadır. 

Ülkemizde, işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının muhasebeleştirilmesi, finansal 

tablolar aracılığıyla ilgililere sunulması Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri 

(MSUGT) ile belirlenmektedir. MSUGT, ticari karı (muhasebe karını) belirlemeye 

yönelik olup, vergi kanunlarına göre karın tespitini ise işletmelere bırakılmıştır. 

Ülkemizde yakın zamana kadar, Sermaye Piyasası Kurulu denetimine tabi şirketler ve 

bankalar hariç, genel eğilim ticari defterler üzerinden mali karın belirlenmesi olmuştur. 

Bu nedenle de, muhasebe uygulamalarının temel amacı, vergi kanunlarına göre karın 

tespit edilmesi olmuştur. 

Ancak ülkemizde uluslararası muhasebe standartları ile ilgili yapılan 

düzenlemeler çerçevesinde işletmeler sadece vergi kanunlarına göre defter 

tutmayacaklardır. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen düzenleme ile ticari defterlerin 

tutulması ve finansal tabloların düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarının 

(TMS) esas alınacağı öngörülmüştür. Bu nedenle, vergi idaresi tarafından vergi yasaları 

ile TMS uyumlu hale getirilmezse işletmeler çift defter tutmak zorunda kalacaklardır. 

Yaptığımız bu çalışma ile işletmelerde vergi denetimi sonucunun finansal 

raporlara yansıtılmasını irdelemeye çalışacağız. Yaptığımız bu çalışma 4 bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde, denetim kavramının gerekliliği, tarihi süreç ve 

günümüze taşınması aşamaları, nedenleri, doktrinsel ve yasal düzenlemelerdeki yeri 

irdelenmiştir. İkinci bölümde ise, vergi incelemelerinin başlangıç aşamalarının dünyada 

ve ülkemizdeki süreci, yasal dayanağı, inceleme türlerinin ve konularının 

sınıflandırılması, inceleme sürecinin kanıt ve donelerinin irdelenmesi, belgelenmesi ve 

değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Üçüncü bölümde ise, işletmelerin beyanına bağlı 

düzenlenen bildirim ve eklerden oluşan temel finansal tabloların inceleme süreci 

sonunda oluşabilecek işletmenin varlık yapısındaki etkileşiminin sonuçları 

değerlendirilmektedir. Son bölümde ise, işletmelerde inceleme sonuçlarının uygulama 

örneklerine yer verilerek finansal tablolara yansıması ve etkisi değerlendirilmiştir.  
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1. VERGİ DENETİMİ VE VERGİ DENETİM BİRİMLERİ 

1.1. Denetim 

Audit kelimesi, Latince dinlemek ve bilgilendirmek anlamına gelen "audire" 

kelimesinden türemiştir. Bugün, Anglosakson ülkelerinde, bu kavram denetimden 

geçmiş bilginin uygunluk ve doğruluğu üzerinde görüş belirtmek için bağımsız bir 

profesyonel tarafından yürütülen muhasebe ve diğer bilgileri kontrol etmek anlamına 

gelir.
1
 

Genel olarak denetim, ilgililere faaliyet sonuçları bildirilen ve belirlenmiş 

kriterler ile beyanlar arasındaki ilişkide bildirim sürecinin doğruluğunu belirlemek için 

ekonomik faaliyetlere ilişkin yapılan beyanların tarafsızca elde edilmesi ve kanıtların 

değerlendirilmesinde yapılan sistematik bir süreçtir.
2
 

Yukarıdaki tanımlar doğrultusunda denetim; bir konunun önceden belirlenmiş 

kriterlere uygunluğunu belirlemek için araştırmak, incelemek, kanıtlamak ve 

değerlendirmek süreci olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle denetim birçok konuyu 

içermektedir ve amaca yönelik faaliyetlerin doğruluğunu kapsar. Bunlar, mali denetim, 

kamu denetimi, performans denetimi ve faaliyet denetimi konularını içerir. 

1.1.1. Denetimin Tarihsel Süreci 

Denetim, genel anlamda tarafsız olarak elde edilen ve değerlendirilen bilgi ve 

finansal tabloların önceden belirlenmiş kriterlere uygunluk düzeylerinin 

belirlenmesinde ve ilgililere sonuçlarının sunulmasında yürütülen sistematik bir 

süreçtir.
3
 

Geçmişten günümüze denetim çeşitli evrelerden geçerek fonksiyonunu 

yenilemektedir ve milattan öncesine kadar uzanır. Antropolojistler, Babillilerin 

                                                           

1
 Daniela Petrascu, Studies in Business and Economics, Vol. 5, İssue 3, 2010, s. 239 

2
 Larry E. Rittenberg, Karla Johnstone, Audry Gramling, Auditing A Business Risk Approach, 8th 

Edition, 2012, s.5 
3
 Rittenberg L., Johnstone K., Gramling A., s. 5. 
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dönemine ait denetim işlevlerine dair kayıtlar buldular. (M.Ö 3000) Bunun yanında eski 

Çin, Yunan ve Roma’da da denetim faaliyetleri vardı. 

Çin ve Mısır'da bulunan denetçiler Çin İmparatoru ve Mısır Firavunu’nun 

muhasebe müfettişleriydi. Çin’deki Zhao hanedanlığının, hükümet muhasebe sistemi 

tüm devlet bölümlerinin denetimini ve ayrıntılı bütçe sürecini içeriyordu. Mısır’da 

hanedanlık döneminden başlayarak yine aynı dönemde, muhasebeciler toplumda en 

sayılan kişiler arasındaydı ve muhasebecilik en prestijli mesleklerden biriydi. Mısır 

Firavunları denetçilerine karşı çok acımasız ve katıydılar. Her bir kraliyet deposunda iki 

denetçi bulunurdu. Bir tanesi mal girişlerini kayıt altına alır diğeri ise depodaki malların 

sayımını yapardı. Müfettiş ise her iki işlemi denetlerdi. Eğer bir fark varsa ikisi de 

ölümle cezalandırılırdı. 

Denetim İngiltere'de orta çağlarda yapılırdı. Mülk arazi üzerindeki Lordun 

adına konuşan ve hesaplarını kontrol eden kişi tarafından mülkün değeri sözlü olarak 

okunurdu. 18.yy'da, özel sektörde faaliyet gösteren işletmeler bir kat artınca, 

muhasebeciler denetçi adı altında ortak ve hisse sahiplerinin yatırımlarını kontrol 

etmek için işe alındılar. Josiah Wade isimli bir kişinin muhasebe şirketinde 20 Aralık 

1797 tarihli bir denetim sertifikasına rastlanmıştır. Fakat denetim sürecindeki en 

belirgin gelişme 18.yy'da ekonomideki ilerlemeler esnasında görülmüştür. Bu süreçte 

toplumların ekonomik yapılarındaki değişimler denetim ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Buna ek olarak endüstrileşme, işletmeleri finans talebine yönlendirmiştir. Bu gelişmeler 

işletme sahiplerinin ortak çalışmalarını zorunlu kılmıştır. Bu durum denetimsel bilginin 

finansal raporlama ihtiyacını gerektirmiştir.
4
  

Denetimin ortaya çıkışı kamu mallarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik 

iken, daha sonra tüccarların da bu konuda gereksinimi ortaya çıkmıştır. Tüccarlar 

hesapların doğruluğunu güvence altına almak, onları denetim altına almak için orta 

çağın sonlarında İtalya'da tüccar evlerini kurarak mal alım ve satım işlemlerinde hesap 

verilebilirliğini izlemek amacıyla hesap adı altında çift kayıt tutma sistemi ilk kez 

İtalya'da 20 Kasım 1494 yılında Luca Pocioli'nin Summa De Arithmetica kitabında 

                                                           

4
 Derek Matthews, A History of Auditing, Routledge Taylor&Francis Group New York, 2006, s.6. 
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tanımlandı.
5
 Bu gelişme muhasebenin temelini oluşturmakta ve ilke bazlı muhasebe 

denetimi yaklaşımının ilk adımı olmuştur.  

Modern denetim uygulamaları Endüstri Devriminin başlangıcıyla modern 

işletmelerin kuruluşlarına kadar gider. 1853’te Edinburgh ‘ta "Muhasebeciler 

Topluluğu" kuruldu. Büyük Britanya’da ortaya çıkan diğer birçok kuruluş İngiltere ve 

Galler’deki 1880 yılında kurulan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü’nde birleştiler.
6
 Bu 

kuruluş, batı toplumlarında 19.yy sonunda ortaya çıkan kuruluşların atası olarak bilinir. 

Bu dönemde denetim "Bilginin Uygunluk ve Doğruluğuna" dayanmaktaydı. Bilgi genel 

olarak "olgu ve fikirlerin sistemli bir şekilde işlenmesi sonucunda elde edilen ürün" 

olarak tanımlanabilir.  

1900'lü yıllarda işletme yapılarında gelişmelere bağlı olarak belge 

incelemesine yoğunlaşmış ve "Belge Denetimi Yaklaşımı"na geçilmiştir.
7
 Belgeler kanıt 

kuvveti oluşturan nesnelerdir.
8
 1900-1930 döneminde ortaya çıkan bazı gelişmeler, 

denetçileri işletmelerin mali tablolarını  bir bütün olarak denetlemeye yönlendirmiştir. 

Bu tür denetim çalışmaları "Mali Tablo Denetimi Yaklaşımı" olarak adlandırılır.
9
 

Modern denetim anlayışının temelini oluşturan bu süreçte finansal tabloların hata ve 

hilelerini tespite yönelik olarak finansal denetimin etkin bir şekilde kullanılmasına 

başlanmıştır. Böylece finansal denetimin tanımı ise, denetimin, bağımsız bir uzman 

tarafından işletmenin mali kayıtlarının açık bir şekilde incelenmesi olarak söylenebilir. 

Uzmanın genel kabul görmüş denetim prosedürlerini (Generally Accepted Auditing 

Procedures, GAAP) izlemesi gerekir. Kaynak dokümanlar yapılan işlemlerin 

geçerliliğini kanıtlamak için incelenir. İç kontrolün dikkatli bir şekilde 

değerlendirilmesi gereklidir.
10

 Bu gereksinim 1929 yılında Amerika'da meydana gelen 

ekonomik krizle yakından ilişkilidir. İşverenlerin, kriz ortamında ücretlerin ve vergilerin 

azaltılması isteği ve denetimin kaçınılmazlığı iç ve dış denetim olgularının önemini 

                                                           

5
 Rick Hayes, Roger Dassen, Arnold Shilder, Phillip Wallage , Principles of Auditing, Pearson 

Education Limited, 2005, s.2. 
6
 Recep Öktem, Ticari Bilgi ve Belgeler, Türkmen Kitabevi, 2004, s.13. 

7
 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, 6. Baskı, 2012, s.17. 

8
 Öktem., s.59. 

9
 Bozkurt, s.18. 

10
 John G. Siegel, Jae K. Shim, Barron's Dictionary of Accounting Terms, College of Business 

Administration, California State University, 2000, s. 33. 
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artırmıştır.
11

 Günümüzde ise denetim uygulamaları önemli bir aşama kaydederek 

işletmelerin yönetim işlevi fonksiyonunu da içerecek gelişmelere yönelerek "Yönetim 

Denetimi Yaklaşımı" düzeyine ulaşmıştır.
12

 

Bağımsız denetim, finansal raporlama sürecinde finansal bilginin 

güvenilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunur. Finansal tablolarda açık, anlaşılır ve 

şeffaf olarak bilgilerin sunulması bağımsız denetimle sağlanabilir. Bağımsız denetim 

raporunu ekonomik karar alma süreçlerinde kullanan kesimlerin; şeffaf, güvenilir ve 

gerçeğe uygun bir şekilde hazırlanmayan raporlarla karşılaşmaları halinde finansal 

piyasaların denetimin güvenilirliği ve denetim hizmetinin değeri azalacaktır. 

ABD ve AB'de sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde 2000’li 

yılların başında yaşanan Enron, Parmalat gibi muhasebe ve denetim skandalları, kamu 

otoritelerini finansal bilgilerin denetiminde daha sıkı tedbirler alma gerekliliğini ortaya 

koymuştur.  

Karşılaştırılabilirliği sağlama, birden fazla rapor düzenleme yükümlülüklerini 

ve maliyetlerini ortadan kaldırma, sağlıklı değerlendirme gibi amaçlara yönelik olarak 

ilk  defa 1960’lı yıllarda çalışmalara başlanılmıştır. Uluslararası Muhasebeciler 

Federasyonu(IFAC), Uluslararası Menkul Kıymetler Örgütü(IOSCO), Birleşmiş 

Milletler Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi kuruluşlar, muhasebe 

alanında uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla ilk olarak 1973 yılında Uluslararası 

Muhasebe Standartları Komitesi’ni(IASC) kurmuştur ve bu komite 2000 yılına kadar 39 

adet IAS yayınlamıştır. Gelişmeler paralelinde yayınlanan bu standartlar revize 

edilmektedir. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde standartlar 2005 yılından itibaren 

uygulanmaya başlanmıştır. Ancak IASC yaptırım gücü olmaması nedeniyle eleştirilere 

maruz kalmıştır. 

Ülkemizde ise konuya ilişkin olarak başta BDDK ve SPK olmak üzere çeşitli 

kurum ve kuruluşlar tarafından kendi görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere bu konuda 

düzenleme yapılmış olup, bu durum bağımsız denetim alanında dağınık bir yapının 

                                                           

11
  Petrascu D., a.g.e., S:238. 

12
 Bozkurt, s.18. 
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oluşmasına neden olmuştur. 2005 yılında Türkiye’deki muhasebe ve denetim alanındaki 

uygulamalar hakkında Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Standartlara ve Kanunlara 

Uyum Raporu”nda (ROSC) da benzer tespitler açıkça dile getirilmiştir. 

Kamu Gözetimi alanında uluslararası gelişmelerin gereği olarak yeni Türk 

Ticaret Kanunu uyarınca öngörülen bağımsız denetim alanını düzenlemek üzere 

26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 

birlikte, uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) 

oluşturmak ve yayımlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve 

bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek, 

bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yaparak bağımsız denetimde gerekli güveni 

ve kaliteyi sağlamak üzere 2 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur.
13

  

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), kendi 

ülkelerinde bağımsız denetimi düzenleme yetkisine sahip kurumlardan oluşan 46 üyeli 

Uluslararası Bağımsız Denetim Otoriteleri Forumu'na (IFIAR) 2014 yılında üye 

olmuştur.  KGK, Başbakanlıkla ilişkili, idari özerkliğe sahip bir Üst Kuruldur. 

KGK amacı; uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe 

Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, 

gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi 

ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini 

denetlemektir.
14

 

 

 

 

 

                                                           

13
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu, Faaliyet Raporu, 2013, s.16. 

14
 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, (02.11.2011 Tarih ve 28103 Sayılı T.C. Resmi Gazete). 

http://www.muhasebenetwork.com/
http://www.muhasebenetwork.com/denetim
http://www.denetimhaber.com/
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KGK görevleri aşağıda sayıldığı gibidir. 

 Bağımsız denetçileri ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek.  

 Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak ve böylece bağımsız 

denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak. 

 Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla uyumlu Türkiye Muhasebe 

Standartlarını (TMS) oluşturmak ve yayımlamak. 

 Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim 

Standartlarını (TDS) oluşturmak ve yayımlamak.
15

 

1.1.2. Denetim Amacı 

Denetimin genel amacı, sürece ilişkin uygun güvence elde etmektir. Denetim 

amacına yönelik çalışmalarda, denetçiler finansal tabloların gerçeğe uygunluğunu 

bulgularıyla destekleyerek raporlamaktadır. 

Bu amaçları sağlamak için denetçi; 

 Ahlaki gerekliliklere uymalıdır. 

 Profesyonelce çalışma yapmalıdır. 

 Denetçinin görüşleri doğrultusunda uygun yeterli kanıtlar sağlamalıdır. 

 Denetim işlemini profesyonel denetim standartlarına uygun olarak 

yürütmelidir.
16

 

 

 

 

                                                           

15
Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu, Tanıtım Kitapçığı, 2014,  s.2-3. 

16
 Rittenberg L., Johnstone K., Gramling A., s.15. 
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Muhasebe denetimi ise aşağıda yer alan özellikleri içermektedir. 

 Denetim, ekonomik bir birim veya döneme ait bilgilere uygulanır. 

 Denetim bir karşılaştırma sürecidir. 

 Denetim kanıt toplama ve değerleme esasına dayanır. 

 Denetim, konusunda uzman ve bağımsız kişilerce yürütülür. 

 Her denetim çalışmasının sonucunda bir rapor düzenlenir.
 17

 

1.1.3. Denetim Türleri 

Denetim türleri değişik ölçütler altında sınıflandırılabilmektedir. En yaygın 

sınıflandırma, denetimi kimin yaptığına ve denetim sonunda elde edilmek istenen 

faydaya (denetim amaçlarına) göre iki başlık altında toplanmaktadır. Denetçilerin 

statülerine (unvanlarına) göre denetim türleri; iç denetim, dış denetim ve kamu 

denetimi olmak üzere üç başlık altında tanımlanmaktadır. Denetim ile elde edilmek 

istenen amaca göre denetim türleri ise, finansal tablolar denetimi, uygunluk denetimi ve 

faaliyet denetimi olmak üzere üç başlıkta açıklanabilmektedir.
18

 

Tablo 1: Denetim Türleri 

Denetçilerin Statülerine Göre 

Bağımsız denetim 

İç denetim 

Kamu denetimi 

Amaçlarına Göre 

Finansal tablolar denetimi 

Uygunluk denetimi 

Faaliyet denetimi 

                                                           

17
 Bozkurt, s.23. 

18
 Nuran, Cömert, Şaban, Uzay, Seval Kardeş, Selimoğlu ve Süleyman, Uyar, Uluslararası Denetim 

Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Yayını, 2013, s.35. 
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1.1.3.1. Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 

Denetçilerin statüsü güvenilirlikleri ve bağımsızlıkları açısından önemlidir. 

İşletmelerde etkili bir iç denetimin bulunması, bu denetimlerin tam bağımsız olmaları, 

bilgilerinin üçüncü taraflarca güvenilir kabul edilmesi için yeterli değildir.
19

 

Denetim faaliyetini yürüten denetçiler çeşitli unvanlar altında çalışabilirler. 

Denetçiler yaptıkları denetim çalışmalarının içeriğine ve konumlarına göre genelde üç 

gruba ayrılmaktadır. Bunlar, “Bağımsız Denetçiler”, “İç Denetçiler” ve “Kamu 

Denetçileri” dir.
20

 

1.1.3.1.1. Bağımsız Denetim 

Bağımsız denetçiler, müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan ve tek 

başına çalışan uzman kişiler ile bir denetim işletmesinde görevli kişilerdir. Bağımsız 

denetçiler eğitimleri, deneyimleri ve bağımsız olma nitelikleri ile çeşitli denetim 

işlevlerini en iyi şekilde sürdürebilecek yetenekteki kişilerdir.
21

 

Bağımsız denetim, işletmeden ayrı olan bağımsız denetçiler tarafından 

yapılmaktadır. Bağımsız denetçi yukarıda tanımlanmıştır. Bağımsız denetim ise 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğinde ve Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde 

açıklanmıştır. 

SPK tebliğinde bağımsız denetim; “ İşletmelerin kamuya açıklanacak veya 

kurulca istenecek yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama 

standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli 

ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bağımsız denetim 

standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, 

                                                           

19
 Hayrettin, Özçelik, “İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması ve İç Denetim İlişkisi”, 

Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, s.70. 
20

 Bozkurt, s.31. 
21

 Ersin, Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, 12.Baskı., İstanbul, Arıkan Yayınları, 2007, s.9. 
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defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora 

bağlanması, ”  şeklinde ifade edilmiştir.
22

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

hazırlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliğine” göre bağımsız denetim aşağıdaki 

şekilde tanımlanabilir
23

: 

“Bağımsız denetim; finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal 

raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence 

sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, 

denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak 

defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması 

sürecidir”. 

Bağımsız denetim; denetlenen işletmenin dışından bağımsız bir uzman 

tarafından yapılan bir denetimdir. Bu uzmanın adı Bağımsız Denetçidir. Bağımsız 

denetimin en geniş uygulama alanı mali tablolar denetimidir.
24

 

Bağımsız denetçiler, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini ölçüt alarak, 

denetimini yapmakta oldukları isletmenin finansal tablolarının denetimini, işlemin 

dayandığı yasal dayanakları, diğer kanıtları ve sözleşmeleri ölçüt alarak uygunluk 

denetimi, isletme üst yönetimin koymuş olduğu hedefleri ölçüt alarak, faaliyet denetimi 

yaparlar. Bağımsız denetçi tarafından yapılan uygunluk ve performans denetimi bir 

zorunluluk olmayıp, genelde isletmelerin talebi üzerine yapılmaktadır. Bağımsız 

denetimde asıl amaç, finansal denetimdir.
25

 

 

                                                           

22
 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ, 2006/1, Seri: X, No: 16, s.11. 

23
 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetim 

Yönetmeliği" 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı T.C. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
24

Halim, Akbulut, “Muhasebe Denetiminin Etkinliğini Sağlamada Denetim Komitesinin Rolü: 

Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, s.8. 
25

Duruşen, Acar, “İmalat İşletmelerinde Stokların Denetimi: Muhasebe ve Vergi Denetimi 

Açısından İncelenmesi”, Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2007, s.36. 
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1.1.3.1.2. İç Denetim 

İç denetim, kurum faaliyetlerinin ve uygulayıcılarının yaptıkları iş ve işlemlerin 

uygunluk ve etkinliğinin, üretilmiş her türlü bilginin güvenirliğinin mevzuat, finans, 

muhasebe ve diğer tüm yönlerden araştırılıp, incelenip üst yönetime rapor edilmesidir. 

Yani iç denetim, örgüte hizmet amacıyla, örgütün tüm faaliyetlerini incelemek ve 

değerlemek için örgüt içinde kurulmuş bağımsız bir değerleme fonksiyonudur.
26

 

İç denetim faaliyeti kamu veya özel sektörde yer alan kurum ve kuruluşların 

tüm işletme faaliyetlerini kapsar. Diğer bir deyişle, kamu veya özel sektörde kurum 

veya işletmeye bir ücret akdi ile bağlı olarak çalışan kişilerin yönetim adına üstlenmiş 

oldukları bir denetim türdür. Bu bağlamda iç denetim faaliyeti bağımlı bir denetim 

faaliyeti olduğu için sakıncaları fazladır. 

Kamu veya özel kesim işletmelerinde organizasyon yapısı içinde çalışan ve 

genellikle işletmenin üst yönetimine elde ettikleri bilgileri sunan kişilere iç denetçi adı 

verilir. İç denetçilerin başlıca görevleri, bağlı bulundukları kurum ve kuruluşların iç 

kontrol yapısını izlemek ve önerilerde bulunmaktır. İç denetçilerin görevlerinden 

anlaşılacağı üzere, işletmelerde uygunluk ve faaliyet denetimi yaparlar.
27

 

1.1.3.1.3. Kamu Denetimi 

Kamu kurumlarına bağlı olarak çalışan ve kamu yararını gözeterek görev 

yapan kişilerin yaptıkları denetimlere kamu denetimi adı verilir. Kamu denetimi, kamu 

kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinin kamu tarafından görevlendirilmiş 

elemanlar tarafından incelenmesidir. 

Kamu kurumlarına bağlı olarak çalışıp, kamu yararını denetim yapan kişilere, 

kamu denetçisi adı verilmektedir.
28

 Kamu denetçileri, çeşitli kamu kurumları içinde 

örgütlenmiş ve işletme faaliyetlerinin yasalara, yönetmeliklere ve kamu yararına 

uygunluğunu tespit etmek için, işletmelerin beyan ettikleri vergi ve yapmış oldukları 

                                                           

26
Asuner, Yeşil, “Dış Denetçinin Bağımsızlığı ve Türkiye’deki Durum”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, s.12. 
27

 Bozkurt, s.33. 
28

 Bozkurt, s.33. 
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kayıt ve işlemler üzerinde denetim yaparlar. Tarafsız ve objektif davranmakla birlikte 

kamu yararı ön planda tutularak denetim faaliyeti yürütülür. 

Kamu denetçileri, çeşitli devlet kurumları içinde örgütlenmiş olan denetim 

birimleridir. Özel işletme faaliyetlerinin hukuki mevzuata, devletin ekonomik 

politikasına ve kamu yararına uygun gerçekleşme derecesini araştırır; örneğin, vergi 

denetçileri vergi yükümlülerinin mevzuata ne ölçüde uyduklarını görmek amacıyla vergi 

incelemesi yaparak bağlı oldukları kamu birimine rapor verirler. İlgili kamu örgütü, 

işletmeye karşı tutumunu, verilen denetçi raporlarına göre belirler.
29

 

Kamu denetimi yapan bazı kamu denetçileri aşağıda sıralanmıştır: 

 Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri 

 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçileri 

 SPK Denetçileri 

 BDDK Denetçileri 

 Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişleri 

 SGK Müfettişleri 

 Devlet Denetleme Kurulu Denetçileri 

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri 

 

 

 

 

                                                           

29
Can, Türker, “Maddi Duran Varlıkların Bağımsız Denetimi Ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans 

Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, s.8. 



14 

 

1.1.3.2. Amaçlarına Göre Denetim Türleri 

Denetim; denetim çalışmasının ne amaçla yapıldığına veya denetimin 

konusunun ne olduğuna göre de sınıflandırılabilmektedir. Amaçlarına göre denetim 

faaliyetleri, daha ziyade, uygunluk denetimi, faaliyet denetimi ve finansal tabloların 

denetimi şeklinde sınıflandırılmaktadır.
30

 

1.1.3.2.1. Finansal Tablolar Denetimi 

Finansal tabloların denetimi, işletmenin mali tablolarının, mali durumu ve 

faaliyet sonuçlarını doğru ve dürüst, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve yasal 

düzenlemelere uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı konusunda bir görüş oluşturma 

çalışmasıdır.
31

 

Bir işletmeye ait finansal tabloların önceden saptanmış ölçütlere uygun olarak 

hazırlanıp hazırlanmadığının incelenmesi amacıyla yapılan denetimdir. Finansal tablolar 

denetiminde amaç, finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve 

muhasebeleştirme üzerinde etkisi olan yasal mevzuata (örneğin; SPK muhasebe 

standartları) uygun olup olmadığını ve finansal tabloların bir bütün olarak işletmenin 

gerçek durumunu yansıtıp yansıtmadığını araştırmaktır. 

1.1.3.2.2. Faaliyet Denetimi 

Faaliyet denetimi, isletmenin büyüme, karlılık, gelişme gibi sanşlarını ortaya 

koymaya veya bu amaçla tespit edilmiş isletme hedeflerinin uygulanabilirlik ve 

başarısını test etmeye, isletme hedeflerine ulaşmada engel ve olumsuz gelişmeleri 

ortaya çıkararak yönetimi desteklemeye yönelik sistematik incelemelerdir.
32

 

Faaliyet denetimi, işletmenin organizasyon yapısını, iş akışlarını ve yönetim 

performansını tespit etmeye yönelik geniş kapsamlı bir inceleme faaliyetidir. İşletmenin 

finans, pazarlama, satın alma, araştırma geliştirme ve insan kaynakları gibi bölümlerinin 

işletme politikalarına ne düzeyde uygun davrandığının incelenmesi de faaliyet 

                                                           

30
 Cömert ve diğerleri, s.15. 

31
 Bozkurt, s.27. 

32
 Hasan, Kaval, Muhasebe Denetimi, Ankara, Gazi kitabevi, 2003, s.24. 
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denetiminin konusunu oluşturur. Faaliyet denetimi özellikle işletme yönetiminin 

etkinliğini ve performansını değerlendirmede önemli bir süreçtir. 

Faaliyet denetimi, salt muhasebe işlemleri ile sınırlı olmayıp, işletmenin diğer 

işlevlerini de içermektedir. Bu nedenle uygulama alanı oldukça geniştir. Faaliyet 

denetiminin uygulama alanına, işletmenin örgüt yapısı, üretim yöntemleri, pazarlama 

politikaları, bilgi işlem faaliyetleri girebilmektedir.
33

 

1.1.3.2.3. Uygunluk Denetimi 

Uygunluk denetimi; işletmelerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli 

yöntem ve kurallara, ilgili mevzuata uygun olup olmadığını belirlemesi amacıyla 

yapılır. Uygunluk denetiminde bir otoritenin belirlediği kurallara uyulup uyulmadığı 

denetlenir. Söz konusu otorite, kamu kurumları olabileceği gibi, işletme üst yönetimi de 

olabilir. Başka bir ifade ile bir işletmenin mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin, işletme 

yönetimi, yasama organı ya da diğer yetkili kişi ve kuruluşlarca belirlenmiş yöntemlere, 

kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan denetim 

uygunluk denetimidir.
34

 

Uygunluk denetiminin amacı, belli bir otorite tarafından konulmuş olan 

kurallara, uygulayıcıların uyma derecelerinin belirlenmesine yöneliktir.
35

Bu çerçevede, 

uygunluk denetiminde örneğin bir işletmedeki muhasebe bilgilerinin belirli bir otorite 

tarafından konulmuş kurallara uyularak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğin 

incelenmesi işlemi yapılır. Örneğin devlet, işletmenin vergi kanunlarının gereklerini 

yerine getirip getirmediğini inceleyebilir. Bu durum vergi mevzuatına uygunluğun 

denetimidir. 

Diğer taraftan işletme üst yönetimi, üst yönetim tarafından konulmuş kurallara 

uygunluğu inceleyebilir. İşletme içinde tayin edilmiş bir ödeme prosedürüne uyulup 

uyulmadığının veya belirlenmiş politikalara ne ölçüde uyulduğunun, işletmenin 

                                                           

33
 Bozkurt, s.29. 

34
 Cömert ve diğerleri, s.15. 

35
 Bozkurt, s.29. 
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muhasebe kayıtlarının, dosyalama sisteminin, ödeme sisteminin incelenmesi işlemleri 

uygunluk denetimine örnek olarak verilebilir. 

Vergi denetim elemanlarının vergi incelemeleri (yalnızca KDV incelemesi), 

SGK müfettişlerinin yaptıkları denetimler veya meslek mensuplarının “tam tasdik” 

çalışmaları birer uygunluk denetimi örneğidir. 

1.2. Vergi Denetimi 

Batı dillerindeki karşılığı olan audit’in kökenini oluşturan Latince audire 

kelimesi; işitmek, dikkatlice dinlemek anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumunun 

yaptığı tanıma göre ise denetleme, bir işin doğru ve yönetime uygun olarak yapılıp 

yapılmadığını incelemek, murakebe etmek, teftiş etmek kontrol etmektir
36

. 

Vergi inceleme işlevi denetim olgusu içinde yer alan bir işlem olarak uygunluk 

ve doğruluk denetimini kapsar. Belirtilen kapsamda yapılacak inceleme muhasebe ve 

yasal düzenlemeleri içermesi gerektiği bilinen bir unsurdur. Bu bağlamda denetimin 

tanımları aşağıda yer aldığı şekillerde yapılabilir.  

Meslek mensupları yönetmeliğinin 48. maddesinde denetimin tanımı
37

; 

muhasebe bilgilerinin ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 

uygunluğunu, ekonomik olayların gerçek mahiyetlerinin kayıtlarda yer alıp almadığının 

tarafsız olarak kanıtlayan, araştırarak sonuçlandıran ve onaylayan sistematik bir süreç 

olarak tanımlanmıştır. 

Genel olarak 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.
38

 

                                                           

36 Ercan, Alptürk, Finans Muhasebe ve Vergi Boyutlarında İç Denetim Rehberi, 1.Baskı, Ankara, 

Maliye ve Hukuk Yayınları, 2008, s.3.  
37

 Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usulleri Hakkındaki 

Yönetmelik, Madde:48, (03.01.1990 Tarih ve 20391 Sayılı T.C. Resmi Gazete). 
38

Auditing Concepts Committee: Report of the Committee on Basic Auditing Concepts, The Auditing 

Review. Vol. 47, 1972, s.18. 
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Diğer bir bakışla Muhasebe denetimi, bir ekonomik birim veya döneme ait 

bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini araştırmak ve bu 

konuda bir rapor düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt 

toplama ve değerlendirme sürecidir.
39

 

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.
40

 

Vergi denetimi kamusal nitelikte bir denetim türüdür. Bu denetim, Maliye 

Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Daireleri 

bünyesinde yerine getirilir. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yapılan düzenlemeler ile 

yeminli mali müşavirlere ek mali denetim yetkisi verilmiş ve bu unvana sahip kişiler 

yarı kamu denetçisi olarak tanımlanmışlardır. 

Beyan sisteminin geçerli olduğu Türk vergi sisteminde, vergi denetimi ile 

beyanların doğruluğu araştırılmakta, bu anlamda vergi kanunlarında yer alan 

hükümlere uyulup uyulmadığı, mali bilanço ve gelir tablosundaki karın ve buna bağlı 

olarak hesaplanıp beyan edilen ve ödenen verginin; doğru hesaplanıp hesaplanmadığı,    

işlemlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. Ancak her 

mükellefin denetlenmesi beyan sistemiyle bağdaşmaz.
41

 

Vergi denetimi, ülkemiz gibi beyan sistemine dayanan vergi sistemlerinde 

vergi güvenliğinin önemli aracıdır. Çünkü mükelleflerin yürürlükte bulunan mevzuata 

uygun davranıp davranmadıklarını denetlemek, beyanların doğruluğunu kontrol etmek, 

her zaman işletmelerin denetlenebileceği algısını oluşturmak etkin bir vergi denetimi ile 

mümkün olabilecektir. Bu bağlamda vergi denetimi, denetim birimlerinin, vergi 

mükelleflerinin zamanaşımlı inceleme dönemleri içerisinde bulunan yıllarına ait hesap 

                                                           

39
 Nejat, a.g.e., S:23. 

40
 Hesap Uzmanları Derneği, Denetim İlke ve Esasları, 4.baskı, 2011, s. 63. 

41
 Ömer Faruk, BATIREL, “Türk Vergi Gelirlerini Arttırma Yolları Alternatifleri ve Beklentiler”, İTO 

Yayını, Sayı:1985/15, İstanbul, 1985, s.31-32. 
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ve işlemlerini mevzuat hükümleri çerçevesinde doğruluğunu tespit etme ve sağlama 

çabalarının bütünü olarak tanımlanabilir. 

1.2.1. Vergi Denetimin Amaçları 

Vergi denetimini, denetim birimlerinin, vergi mükelleflerinin zamanaşımına 

uğramayan inceleme dönemleri içerisinde bulunan yıllarına ait hesap ve işlemlerini 

mevzuat hükümleri çerçevesinde doğruluğunu tespit etme ve sağlama çabalarının 

bütünü olarak tanımlanabileceği Vergi Denetimi bölümünde belirtilmiştir. Bu çerçevede 

vergi denetimin amacı, vergi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve 

vergilendirmenin etkin bir şekilde işlevlerini gerçekleştirmesinin sağlanmasıdır. 

Türk vergi sisteminde beyan esası geçerli olup, mükellefler vergiye tabi 

matrahlarını kendileri belirlemektedirler. Vergi, ödeyen kişinin kazancından veya 

varlığından alınması nedeniyle vergi mükellefleri daha az vergi ödeme eğilimindedirler. 

Bu nedenle beyana dayalı vergi sisteminin başarısı etkin bir vergi denetimine bağlıdır. 

Vergi denetiminin amaçları şu şekilde özetlenebilir
42

; 

 Vergi kaçırılmasını önlemek, 

 Bütçeye kaynak yaratmak, 

 Gelir dağılımında adaleti sağlamak, 

 Hukuki nedenler. 

Vergi denetiminin en önemli birimi olan VDKB, Maliye Bakanlığının 2013 –

2017 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşabilmek amacıyla yürüteceği 

faaliyetleri ve bunların bütçesel bağlantılarını yıllık olarak ortaya koymak üzere 

hazırladığı 2013 Yılı Performans Programında Kurulun amacı “Kayıtlı Ekonomiyi 

Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak” olarak, hedefleri ise “kayıtlı ekonomiyi 

                                                           

42
 Altar Ömer, Arpacı, “Vergi Denetimi, Vergi İncelemesini de İçeren Geniş Kapsamlı Bir Tanımdır”, 

Yaklaşım Dergisi (e-yaklasim), Ağustos 2004, Sayı 13, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/ 

makaleler/2004084764.htm, (Erişim:24.05.2014), (par.13). 
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büyütmek ve genişletmek” ve “suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçları 

ile mücadele” olarak belirlenmiştir. 

VDKB görevlerini etkin ve verimli olarak yerine getirmesi amacıyla hazırlanan 

ve yapılacak faaliyetler ile bu faaliyetlerin yerine getirilmesi sırasında uyulması gerekli 

usul ve esasları içeren 2013 Yılı Genel Çalışma Planında da Kurulun amaç ve hedefleri 

şöyle belirlenmiştir: 

 Etkin ve Verimli Vergi Denetim 

 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele 

 Yolsuzlukla Mücadele 

1.2.2. Vergi Denetiminin Fonksiyonları 

Vergi denetimi bir önceki bölümde sayılan amaçların yerine getirilmesi 

sırasında bir kısım fonksiyonlar üstlenir. Bu çerçevede; etkin ve verimli bir vergi 

denetimi ödenmesi gereken verginin doğru tutarda ve zamanında ödenmesini sağlayarak 

kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve kaynak yaratılmasına katkıda bulunur. 

Vergi Usul Kanununun 171. Maddesinde “ Mükellefler bu kanuna göre 

tutacakları defterleri vergi uygulaması bakımından aşağıdaki maksatları sağlayacak 

şekilde tutarlar:  

1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek; 

2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek; 

3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek; 

4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve 

incelemek; 

5. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi 

karşısındaki durumlarını(Emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve 

incelemek olduğu” hükmü yer almaktadır. 
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VUK’nun 171. maddesinde belirtilen maksatlarla defter tutabilmek için 

mükelleflerce muhasebe sistemi kurmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu düzenleme 

çerçevesinde Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile hesap planları 

oluşturulmuştur. Vergi kanunları ile işletmelere bir zorunluluk olarak getirilen 

muhasebe düzeni vergi denetiminin etkin ve verimli kullanılması daha etkin hale 

getirilecektir. 

Anayasamızın 73. maddesine göre; “ Herkes, kamu giderlerini karşılamak 

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

dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.” Hükmü yer almaktadır. 

Anayasada da belirtildiği üzere herkesin mali gücüne vergi almak, buna göre 

vergi sistemini oluşturmak gerekmektedir. Ancak ülkemizde beyan esası geçerli olduğu 

için beyanlarının doğruluğunun kontrol edilmemesi kişileri vergi kaçırma eğilimine 

yönlendirecektir. Bu durum ise etkin ve verimli bir vergi denetiminin hayata geçirilmesi 

ile önlenebilir. 

1.2.3. Vergi Denetim Türleri 

Vergi denetim türlerinin yasal dayanağı VUK’ da yer almaktadır. Vergi denetim 

türleri vergi incelemesi, yoklama, arama ve bilgi toplama olarak düzenlenmiş ve ilgili 

kanunun 127 ve 152. maddeleri arasında yapılmıştır. 

1.2.3.1. Vergi İncelemesi 

Vergi denetiminin en önemli aracı olan vergi incelemesi, mükellefin ödediği 

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

muhasebe dışı envanter ve araştırmalardan elde edilecek bulgulara uygunluğunun 

incelenerek, doğruluğunun saptanması ve sağlanması olarak tanımlanabilir.
43

 

Vergi incelemesi ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit 

etmek ve sağlamak amacıyla yapılan bir faaliyettir. Vergi incelemelerinde vergiye tabii 

faaliyetlerle ilgili işlemlerin tamamlanması ve elde edilen gelirin ilgililerce beyan 
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 Hesap Uzmanları Derneği, s.64. 
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edilmesinden sonra beyan edilen vergilerin defter, belge kayıt veya hesaplara 

uygunluğunun kontrol edilmesi, araştırılması ve sonucunda ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunun tespit edilmesi söz konusudur.
44

 

Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları 

düzenlemek üzere çıkarılan, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik
45

 de vergi incelemesinin tanımı; “ Vergi incelemesi: İnceleme yapmaya 

yetkili olanlar tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit 

etmek ve sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti,” şeklinde yapılmıştır.  

Türk vergi hukukunda vergi incelemesinin kanuni dayanaklarını VUK’nun 

134-141 maddelerinde sayılmaktadır. Bu maddelerde yer alan vergi incelemesi ile ilgili 

düzenlemelerin uygulayıcıları ise yine VUK’nun 135’inci maddesinde belirlenmiştir.  

Vergi incelemesi, tez konumuzun önemli bir kısmını oluşturduğundan ikinci 

bölümde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

1.2.3.2. Yoklama  

V.U.K.’nun 127 ile 133. maddeleri arasında yapılan düzenlemeler uyarınca 

yoklama; yoklamaya yetkili memurlar aracılığı ile mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili 

maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir. 

VUK’nun 127. maddesinde yoklamaya yetkili olanlar düzenlenmiştir. Yapılan 

bu düzenleme sonucunda yoklamaya yetkili olanlar aşağıdaki gibidir. 

  Vergi Dairesi Müdürleri,  

  Yoklama Memurları,  

 Yetkili Makamlarca Yoklama ile Görevlendirilenler ve Gelir Uzmanları,  

 Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar,  

                                                           

44 Abdurrahman, Akdoğan, Vergi İncelemesi,  Ankara İTİA Yayın No, Sayı:127, Ankara, 1979, s. 4. 
45

 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında yönetmelik, Madde:3, (31.10.2011 Tarih 

ve 28101 Sayılı T.C. Resmi Gazete). 
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Yoklama yetkisine sahip olup, hüviyetlerini göstermek ve yoklama sonuçlarını 

tutanak mahiyetindeki yoklama fişine geçirerek bir örneğini nezdinde yoklama yapılana 

vermek suretiyle her zaman bireysel veya toplu yoklama yapılabilir.  

VUK’nun 127. maddesinde yoklamaya yetkili memurlarının, vergi 

kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak aşağıda yer alan hususlarda tespit yapacakları 

belirtilmiştir. 

 Günlük Hâsılatı Tespit Etmek 

 Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Yoklamalar 

 Nakil Vasıtaların Kontrolü veya Yol Denetimi 

 Belge Bulundurmayan Taşıtları Trafikten Alıkoymak 

Yukarıda sayılan yetkilerin hangilerinin ne şekilde ve hangi hallerde 

kullanılacağını belirlemeye, yoklamaya yetkili olanların bu husustaki görev ve 

yetkilerini sınırlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

1.2.3.3. Arama 

Arama “Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği”nin 5. maddesinde “Bir suç 

işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan 

kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun iz, 

eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile 

hayatının gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer 

yerlerde, üzerinde, özel kâğıtlarında, eşyasında, aracında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu ile diğer kanunlara göre yapılan araştırma işlemidir” şeklinde tanımlanmıştır. 

Vergisel anlamda arama “Bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden 

emarelerin bulunduğunun vergi incelemesine yetkili olanlara ihbar yoluyla bildirilmesi 

ya da vergi inceleme elemanının kendi kanaati ve araştırmaları neticesinde böyle bir 

emareye ulaşması durumunda, mükellef ve kaçakçılıkla ilgisi bulunan şahısların 
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üzerlerinde ve mahallerde (iş yeri, şube, ikametgah vb.) yapılan aramadır” şeklinde 

tanımlanabilir.
46

  

VUK’nun 142 ila 147’nci maddelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, 

ihbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla, bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden 

emareler bulunursa, mükellef veya ilgili görülen diğer şahıslar nezdinde, işyerleri ve 

evlerinde arama yapılması, bu suretle elde edilen belge ve bilgiler üzerinden vergi 

incelemesinin tamamlanması aramalı vergi incelemesi olarak düzenlenmiştir. 

Aramalı inceleme yapılabilmesi için;  

- Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların buna lüzum göstermesi ve 

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

- Sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesinin şart 

olduğu belirtilmiştir. 

Arama üç farklı şekilde sınıflandırılabilir
47

. 

Özel Arama: Önceden belirlenmiş bir delili elde etmek için sınırlı biçimde 

yapılan aramalardır. 

Genel Arama: Mükellefin vergiye tabi tüm işlemlerini kavramak için sadece 

mükellef nezdinde yapılan aramalardır.  

Çok Yönlü Arama: Mükellefle birlikte ilgisi görülen diğer tüm kişiler nezdinde 

yürütülen aramalardır. 

Her üç şekilde de ilgili tüm şahısların üzerleri ile işyeri, fabrika, şube, depo, 

irtibat bürosu ve ikametgah gibi tüm mekanlar kapsam dahilinde aramaya konu 

edilebilir. 

                                                           

46
 Engin Hepaksaz,  Fatih Çevikcan,  Ersan Öz, “Aramalı Vergi İncelemesi ve İşlerliği”, Vergi Dünyası, 

Şubat 2011, Sayı: 354, s.150. 

47 Raci, Ün, “Aramalı Vergi İncelemesi Usul ve Esasları”, Yaklaşım Dergisi, Kasım 2008, s.191. 
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Yapılan ihbarlar yada yürütülen vergi incelemesi sırasında, mükellef veya 

sorumlunun vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunması, konunun normal vergi 

incelemesiyle ortaya çıkarılmasının mümkün olmaması ve kanıtların ancak arama ile 

elde edilebileceği kanaatine varılması halinde, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi 

görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama yapılabilir. 

Vergi inceleme elemanları, aramada bulunan defter ve belgelerin sayısı ve 

zaman uygun olduğu takdirde, mahiyetlerine göre gerekli görülenler dosya ve dosya 

içindeki sayısı itibariyle “Arama Tutanağı” ile tespit edilerek alıkonulur. Arama 

sırasında defter, belge ve diğer dokümanların sayısının çokluğu, zaman yetersizliği ve 

sair sebeplerle ayrıntılı bilgilerin yer aldığı tutanağın tanzimi mümkün olmazsa, bulunan 

ve incelenmesine lüzum görülen defter ve belgeler, mükellef nezdinde emin bir yere 

konur veya mühürlü kaplar içinde daireye nakledilir.  

Aramada el konulan defter ve belgeler üzerindeki incelemede, kaplar veya 

çuval içinde inceleme elamanlarının çalışma adresine nakledilen defter, belge ve 

dokümanlara ilişkin olarak daha sonra mükellefin veya yetkili temsilcisinin gelmesi ile 

mühürlü kaplar veya çuvallar açılarak ayrıntılı tutanak düzenlenir. Düzenlenen ayrıntılı 

tutanağın bir örneği de defter ve belgelerin sahibine veya adamına verilir. Kapların veya 

çuvalların açılması ve çıkanların sayım, döküm ve ayrım işlemlerinin bitmesinden 

sonra, vergi incelemesine geçilir veya yürütülmekte olan incelemeye devam olunur. 

Arama neticesinde alınan defter, belge ve doküman üzerindeki incelemeler, 

çabukça ve her işten önce yapılarak, en geç üç ay içinde bitirilmek suretiyle suç unsuru 

taşımayanlar sahibine bir tutanakla geri verilir. 

Aramada alınan defter, belge ve dokümanlar üzerindeki incelemelerin haklı 

sebeplere binaen üç ay içinde bitirilmesine imkân olmayan hallerde, arama kararının 

alınmasındaki usule uyulmak suretiyle bu süre uzatılabilir. Ek süre talebinin süre 

bitiminden önce yapılması şarttır. Ek süre talebinin uygun görülmesi halinde, alınan 

defter, belge ve dokümanlar üzerindeki inceleme ek süre kadar uzar. 
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İhbar üzerine yapılan aramada, ihbar sabit olmazsa nezdinde arama yapılan 

kimse, muhbirin isminin açıklanmasını isteyebilir, bu takdirde ilgili vergi dairesine de 

gerekli bildirim yapılır. 

1.2.3.4. Bilgi Toplama 

Bilgi toplama, vergi incelemelerinin gerçeğe uygun ve sağlıklı olarak 

gerçekleştirilmesi bakımından mükellef dışında kalanlardan gerekli bilgi ve belge 

yardımının alınmasıdır. İdarenin bu faaliyeti, vergi güvenliğini sağlama bakımından 

önleyici, gerçekleştirilen vergi zıyaını araştırma bakımından tespit edici bir işleve 

sahiptir.
48

 

Bilgi toplama VUK’nun 148 ile 152. maddeleri arasında düzenlenmiştir.  

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 sözle istenilir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet 

yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine münasip bir mühlet tayin olunur. Bilgi 

istenmek üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez. 

Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan yabancı Devlet memurları bilgi 

verme mecburiyetine tabi olamazlar. 

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) 

ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve 

Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli 

fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar. 

Aşağıda yazılı resmi makamlarla gerçek ve tüzelkişiler, her ay muttali 

oldukları ölüm vak'aları ile intikalleri ertesi ayın 15'inci günü akşamına kadar vergi 

dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 
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 Erdoğan, Arslan, “İdarenin Bilgi Toplama Görevi, Artık Mükelleflerin Sürekli Bildirim Ödevi Haline 

Dönüşmüştür”, Vergi Dünyası, Sayı 354, Şubat 2011, s.4. 
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1. Sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları; 

2. Yabancı memleketlerdeki Türk konsolosları veya konsolosluk görevini 

yapanlar (Memur oldukları yerde ölen Türk tebaasının soyadı, adı ve sıfatları ile 

Türkiye'deki ikametgahlarını Maliye Bakanlığına bildirirler); 

3. Mahalle ve köy muhtarları (Kendi mahalle veya köylerinde ölenleri 

bildirirler); 

4. Banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek ve tüzelkişiler 

(Mevduat, şirket hissesi, emanet para ve eşya veya sair suretle alacak sahiplerinden 

birinin ölümü halinde, ölenin soyadını, adını, alacağının nev'ini ve miktarını 

bildirirler). 

Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzelkişiler, özel kanunlarda yazılı 

mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler. Ancak: 

1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin muhabereler hakkında tutmaya mecbur 

olduğu mahremiyet saklıdır; 

2. Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık 

memurlarından hastaların hastalıklarının nev'ine müteallik bilgiler istenemez. 

3. 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 ayrıca avukatlık 

veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla muttali oldukları ahval ve 

hususlara şamil değildir. 

4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 88'inci 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 alacaklıların adlarına ait bilgiler istenebilir. 
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1.3. Vergi Denetim Birimleri 

Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin
49

  19. Maddesinin a bendinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Maliye 

Bakanlığının Danışma ve Denetim Birimleri arasında sayılmıştır. 20. Maddesi başlığı 

“Teftiş Kurulu Başkanlığı” iken, 646 sayılı KHK’nin 1 inci maddesiyle “Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.  

646 sayılı KHK’nin yayınlanması ile Maliye Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları 

Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı ve Vergi 

Denetmenleri Büro Başkanlıkları lağvedilerek Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

kurulmuştur. Bu çerçevede vergi denetim birimlerini, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak gerekir. 

1.3.1.  Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Öncesi Denetim Yapısı 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın kurulmasından önce Maliye Teftiş 

Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın merkezi denetim birimi 

Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı ve taşra denetim birimi Vergi Denetmenleri 

Büro Başkanlıklarından oluşan çoklu bir denetim yapısı söz konusuydu. Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığı öncesi denetim yapısı aşağıda tablo ile gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

49
178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 

14/12/1983 tarih ve 18251 mükerrer sayılı T.C. Resmi Gazete. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maliye_Tefti%C5%9F_Kurulu&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maliye_Tefti%C5%9F_Kurulu&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hesap_Uzmanlar%C4%B1_Kurulu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gelir_%C4%B0daresi_Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://www.vdk.gov.tr/download/178.docx
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Tablo:2 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Öncesi Denetim Yapısı 

 

 

1.3.2.  Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Sonrası Denetim Yapısı 

Ülkemizde Maliye Bakanlığı’nın fonksiyonlarının artması ve yaygınlaşması 

gerekçesiyle arttırılan denetim birimlerinin sayısı, bir yandan mükerrer denetime ve 

kaynak israfına, diğer yandan da denetim kargaşasına ve denetim birimleri arasında 

koordinasyonsuzluğa sebep olduğu gerekçesiyle eleştirilmekteydi.
50

 Vergi denetiminde 

etkinliği arttırma ve koordinasyonu sağlama amacına dönük olarak 2010'da Vergi 

İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
51

 646 sayılı KHK ile Maliye 

Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri 

Daire Başkanlığı ve Vergi Denetmenleri Büro Başkanlıkları lağvedilerek Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığı kurulmuştur. 

 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında 

"danışma ve denetim birimi" olarak doğrudan bakana bağlanmıştır. Kurul faaliyetlerini 

merkezde Başkan, Başkana bağlı 6 Başkan Yardımcısı ve Başkan Yardımcılarına bağlı 

                                                           

50
 Mesut, Hastürk, “Türkiye'de Vergi Denetiminin Etkinliğinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, s.88. 
51

  6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun, Madde 9, ( 23.07.2010 Tarih 27659 Sayılı T.C. Resmi Gazete). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/08/20100801-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/08/20100801-1.htm
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:Vergi_denetiminde_eski_yap%C4%B1.png&filetimestamp=20140307230210&
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toplam 18 şube müdürlüğü vasıtasıyla yürütmektedir. Diğer taraftan Kurula verilen 

görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla 

Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere 29 ilde toplam 41 adet Grup 

Başkanlığı oluşturulmuştur. Yeni yapı, bir kısım denetim elemanlarınca eğitimi, bilgi 

birikimini ve deneyimi göz ardı ettiği, merkez ve taşra arasında yetki 

kademelendirmesine gidilmediği gibi gerekçelerle eleştirilirken;
52

 başka bir kısım 

tarafından denetimde etkinliği sağlayacağı, meslek taassubunu ve bürokratik kast 

sistemini ortadan kaldıracağı düşünülerek savunulmuş ve zihniyet devrimi olarak 

nitelendirilmiştir.
53

 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri 

yapmak. 

b) Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk 

Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla 

analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek. 

c) Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek. 

ç) Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve 

işbirliğini sağlamak. 

d) İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler 

oluşturmak. 

e) Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem 

ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek. 

                                                           

52
 Necdet, Gökmen, “Vergi Denetimin Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var”, Vergi 

Dünyası, Ağustos 2011, Sayı:360, s.6. 
53

 Aykut Güleç, Vergide yeni yapı zihniyet devrimi, 27.09.2011, yenisafak.com.tr.,( 06.03.2014). 

http://hud.org.tr/makale/45.pdf
http://yenisafak.com.tr/ekonomi-haber/vergide-yeni-yapi-zihniyet-devrimi-24.09.2011-342142
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f) Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin sağlanması ve 

artırılması için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaca katkı sağlamak üzere kalite 

güvence sistemini geliştirerek uygulamak. 

g) Performans değerlendirme sistemi oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin 

performansını bu sisteme göre değerlendirmek. 

ğ) Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların 

ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak. 

h) Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak. 

ı) Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmaları yapmak. 

i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Vergi incelemesine 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 

yönetmelikle belirlenir.
54
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Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı sonrası denetim yapısı aşağıda tablo ile 

gösterilmiştir. 

Tablo:3 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Sonrası Denetim Yapısı 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki denetim birimleri VUK’nun 

135.maddesinde; “ Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür 

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

şeklinde yer almaktadır. Ancak uygulamada Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde vergi 

incelemesi Vergi Dairesi Müdürleri tarafından yapılmaktadır. 
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2. VERGİ İNCELEMESİ 

2.1. Vergi İncelemesinin Tarihi Gelişimi 

Vergi kavramı, ulusların varoluşuyla beraber ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca 

her toplumda vergi alınmıştır. Ancak, verginin alınış biçimi ve ölçüsü farklı olmuştur.  

  Ülkemizde vergi incelemesi olgusu ilk olarak, 755 sayılı Kazanç Vergisi 

Kanunu’nun uygulamaya konulması ile birlikte, 1926 yılında başlamıştır.  

1926 tarihli yeni Kazanç Vergisi Kanununun önemli sayılacak bir özelliği, 

daha o yıllarda, beyanname usulüne geniş yer vermesiydi. Hatta yasada beyannamelerin 

ne şekilde ve nasıl inceleneceği de hükme bağlanmıştır. Bu amaçla, vergi 

beyannamelerinin incelenmesi ile görevli olmak üzere Tahakkuk Teftiş Memurluğu 

başlığı altında yeni bir kadro ihdas edilmiştir. Maliye Müfettişleri bir yana bırakılacak 

olursa, Türkiye’de vergi denetimi ile görevlendirilmiş ilk inceleme elemanı bunlardır. 

Ancak formasyonları ve deneyimleri yeterli olmayan Tahakkuk Teftiş Memurları, bu 

alanda başarılı olamamış bu kadrolar daha sonra kaldırılmıştır.
55

 

Vergi denetiminin, en önemli ayağını vergi incelemeleri oluşturmaktadır. 

Denetimin tarihsel süreç içerisinde ne şekilde geliştiğini denetim bölümü içinde ayrıntılı 

olarak açıkladık. Denetim alanında ülkemizde ise gelişmeler son dönemlerde ağırlık 

kazanmaktadır ve kurumsallaşmaktadır. Ülkemizde denetim kavramı, kamu denetimi 

olarak gündeme gelmiştir. Bunların temelini Sayıştay Başkanlığı denetçileri ve Maliye 

Bakanlığı inceleme elemanlarınca yapılan denetimler oluşturmaktadır. Bu çerçevede, 

Maliye Bakanlığının vergi incelemesinden sorumlu inceleme elemanları görev 

yaptıkları tarihler belirtilerek aşağıda sıralanmaktadır.  
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 Maliye Müfettişleri (1909 – 2011), 

 Hesap Uzmanları (1945 – 2011), 

 Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı Gelirler Kontrolörleri (1946 – 2011)  

 Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı Vergi Denetmenleri
56

 (1936 – 2011), 

 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bağlı Vergi Müfettişleri
57

 (2011 - …), 

2.2. Vergi İncelemesi Kapsamında Muhasebesi Karı ile Mali Kar Ayrımı 

Vergi denetiminin amacı işletmelerde defter ve belge kayıtlarının amaca uygun 

inceleme ve değerlendirilmesinin yapılmasıdır. Bu yolla denetçi inceleme ve 

değerlendirme sürecini uygun bir şekilde yürütebilir ve incelemeye alınan kişi ve 

kurumların gerçek gelirleri ayrıntılı bir şekilde görülebilir.
58

 

Denetim raporu bir organizasyonun mali gücünü ve faaliyet sonuçlarının 

doğru ve adil bir resmini gösterir. Hissedarların yanında, gelir idaresi, finans 

kurumları ve yatırımcılar da işletmenin finans bilgileri ve denetim raporları ile 

ilgilidirler. Bu kurumların amaca yönelik bilgi ihtiyaçları vardır ve genel amaçlı 

finansal tablolar yeterli olmayabilir. Bir denetçi tarafından onaylanan genel amaçlı 

finansal tablolar gelir idaresinin istediği ölçüde vergi yükümlülüğünü 

karşılayamayabilir. Kâr ve zarar hesabında gösterilen kâr veya zarar ya da 

vergilendirilebilir kazanç çeşitli sebeplerle faklı olabilir. Genel amaçlı finansal 
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 Vergi Denetmenleri, 29.5.1936 tarih ve 2996 sayılı Maliye Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Kanunu 
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Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri unvanları kaldırılarak Vergi Müfettişliği 

unvanı ihdas edilmiştir. 
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tablolarda, kâr muhasebe prensipleri ve politikalarına göre hesaplanmalıdır. 

Vergilendirilebilir kazanç ise gelir vergisi kanunu hükümlerine göre belirlenmelidir.
59

 

Ülkemizde  bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs 

ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde 

muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve 

mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması 

ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacıyla 1992 ve 1993 yıllarında 1 ve 2 

Sıra Nolu MSUGT yayınlanmıştır. Bu tebliğler ile ilk defa tekdüzen hesap çerçevesi 

hesap planı ve işleyişi ortaya konulmuş olup, tebliğin ilk zorunlu uygulama dönemi 

1994 yılı olarak belirlenmiştir. 

MSUGT ticari karı (muhasebe karını) belirlemeye yönelik olup, vergi 

kanunlarına göre karın tespitini ise işletmelere bırakmıştır. Ülkemizde yakın zamana 

kadar, SPK denetimine tabi şirketler ve bankalar hariç, genel eğilim ticari defterler 

üzerinden mali karı belirlemeye yöneliktir. Diğer bir ifadeyle, muhasebe 

uygulamalarının temel amacı, vergi kanunlarına göre karın tespit edilmesi olmuştur.  

Vergi otoritesi; vergi mükelleflerinin muhtemel vergi istismarlarını önlemek, 

vergi alacağını teminat altına almak, bölgesel kalkınma farklarını ortadan kaldırmak, 

istihdamı artırmak veya bazı sektörleri desteklemek gibi çeşitli sebeplerle işletmelere 

vergi istisna ve indirimleri uygulayabilir. Bazı gelirlerin tanınma zamanını farklı bir 

döneme alabilir. Bazı giderleri hiç kabul etmeyebilir veya kabul etme zamanını farklı 

bir döneme bırakabilir. İşletmelerin sahip oldukları varlık ve borçlara muhasebe 

ilkelerinin kabul etmiş olduğu değerleme ölçülerinin dışında değerleme ölçüleri 

koyabilir. Tüm bu faktörler muhasebe ilkeleri göz önüne alınarak hesaplanan kar 

(muhasebe karı) ile vergi mevzuatı göz önüne alınarak hesaplanan kar (mali kar) 

tutarını farklılaştırır. Bu farklılaşmaya sürekli farklar ve geçici farklar neden olur. Söz 

konusu sürekli farklar ve geçici farklar ile bunların vergi etkisinin mali tablolara 

alınması, Türkiye’deki mevcut MSUGT ile oluşan uygulamalarımıza birtakım 
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farklılıklar getirmektedir. Konuyla ilgili olarak TMS-12 Gelir Vergileri Standardı 

(TMS-12) yayımlanmış ve bu standart hakkında da birtakım çalışmalar yapılmıştır.
60

 

TMS 12 Gelir Vergileri Standardın amacı; gelir vergilerinin (kurum kazancı 

üzerinden hesaplanan vergilerin) muhasebeleştirilmesini düzenlemektir. 

İşletmelerin bilançolarına göre belirlenen kara ticari kar denilmektedir. Ticari 

kar üzerinden, vergi yasaları gereği kanunen kabul edilmeyen giderler düşülerek, 

kanunen kabul edilmeyen gelirler ise eklenerek mali kara ulaşılır. TMS 12 Gelir 

Vergileri Standardı kapsamında, mali ve ticari karı birbirinden farklılaştıran unsurlar 

sürekli ve geçici farklar olarak sınıflandırılmaktadır. 

Muhasebe karı ile mali karın farklılaşmasına vergi mevzuatının hiçbir zaman 

kabul etmediği gelir ve giderler neden oluyorsa, bu farka sürekli fark denir. Gelir veya 

gider unsurlarının orta ya çıkma zamanı ile vergi mevzuatı tarafından tanınma zamanı 

farklı ise muhasebe karı ile vergi karı arasında fark oluşur ve bu fark da birkaç dönem 

sonra ortadan kalkar. Bu farka geçici fark denir.
 61

 

Vergi incelemeleri, vergi inceleme elemanları tarafından vergi mevzuatına 

uygun olarak yapılmaktadır. Ancak, işletmeler sadece vergi vermek için defter 

tutmamaktadırlar.  Bu nedenle, işletmelerin 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 

ticari defterlerin tutulmasında ve gerek münferit gerekse konsolide finansal tabloların 

düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 

TMS’lerin esas alınacağını öngörmesi, VUK’da yer alan ve defterlerin VUK’a göre 

tutulmasını öngören hükümler değişmediği sürece çift defter tutulmasını 

gerektirecektir
62

. 
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2.3. Vergi İncelemesinin Tanımı 

Vergi incelemesinin kapsamı ve konusu, amaçlara göre farklılıklar 

gösterebilmektedir. İnceleme elemanları bu fonksiyonları yerine getirirken yasal 

düzenlemelerde belirtilen kurallara bağlıdır. Bu bağlamda, vergi inceleme ilkeleri ve 

yasal düzenlemeler ele alındığında;  

Vergi denetiminin en önemli aracı olan vergi incelemesi, mükellefin ödediği 

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

muhasebe dışı envanter ve araştırmalardan elde edilecek bulgulara uygunluğunun 

incelenerek, doğruluğunun saptanması ve sağlanması olarak tanımlanabilir.
63

 

Vergi incelemesi ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit 

etmek ve sağlamak amacıyla yapılan bir faaliyettir. Vergi incelemelerinde vergiye tabii 

faaliyetlerle ilgili işlemlerin tamamlanması ve elde edilen gelirin ilgililerce beyan 

edilmesinden sonra beyan edilen vergilerin defter, belge kayıt veya hesaplara 

uygunluğunun kontrol edilmesi, araştırılması ve sonucunda ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunun tespit edilmesi söz konusudur.
64

 

Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları 

düzenlemek üzere çıkarılan, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik de vergi incelemesinin tanımı; “ Vergi incelemesi: İnceleme yapmaya 

yetkili olanlar tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit 

etmek ve sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti,” şeklinde yapılmıştır.  

Türk vergi hukukunda vergi incelemesinin kanuni dayanaklarını VUK’nun 

134-141 maddelerinde sayılmaktadır. Bu maddelerde yer alan vergi incelemesi ile ilgili 

düzenlemelerin uygulayıcıları ise yine VUK’nun 135’inci maddesinde belirlenmiştir.  
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2.4. Vergi İncelemesinin Amacı 

VUK’nun 134’ncü maddesinde vergi incelemesinin amacı “ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamaktır” şeklinde belirlenmiştir. 

Bu noktada vergi incelemesi vergi kayıp ve kaçağını tespit etmek yanında bu fiili 

önleyici ve dolayısıyla mükellef ve sorumluların doğru beyanda bulunmasını sağlayıcı 

tedbirleri de içermektedir.
65

 

Vergi incelemesinin bir diğer amacı ise kayıp ve kaçağı tespit etme yanında 

inceleme süresince ortaya çıkan; mükellef tarafından işlenmiş hatalar konusunda, onları 

bilgilendiren yönü ile mükellefleri eğitmeyi, gönüllü olarak daha doğru beyanda 

bulunmayı teşvik eden yönü ile vergi bilincini geliştirmeyi, bazı mükelleflerin vergi 

kaçırmalarını önleyen yönü ile de vergi adaletini güçlendirip, vergide eşitlik ilkesini 

pekiştirmektir. 

Vergi incelemelerinin amacı; ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bununla birlikte; vergi bilincinin 

yerleştirilmesi, hak ve yükümlülükler konusunda farkındalık oluşturulması, vergide 

adalet ve eşitlik ilkelerinin sağlanmaya çalışılması, incelemelerin etkinliğinin 

artırılması ve mükelleflerin inceleme sonrası gönüllü uyumunu sağlamaya yönelik 

olumlu etkilerin yaratılması da vergi incelemelerinin diğer amaçları arasında 

sayılabilir.
66

 

Yapılacak vergi incelemeleri, sektör, konu ve mükellefler itibarıyla esas olarak, 

Vergi Denetim Kurulu bünyesinde kurulan, Risk Analiz Merkezinde, mevcut ve yeni 

geliştirilen programlar kullanılarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesinde 

belirlenmektedir. 

Bu kapsamda, Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Sistemi kullanılarak yapılan 

çalışmalar çerçevesinde belirlenen sektörler ve konularda vergi incelemeleri 

gerçekleştirilmektedir.  
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Ayrıca;  

 Yıl içerisinde ortaya çıkan ihbar ve şikâyet konuları hakkında gerekli vergi 

incelemeleri gerçekleştirilmektedir,  

 Yapılmakta olan teftiş, soruşturma, inceleme ve denetimler sırasında ortaya 

çıkan vergi inceleme talepleri karşılanmaktadır,  

 Kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden ve doğrudan veya dolaylı 

olarak vergisel konuları içeren inceleme ve denetim talepleri sonuçlandırılmaktadır.  

2.5. Vergi İncelemesine Yetkililer 

VUK’nun 135’nci maddesinde vergi incelemesine yetkili olanları düzenlenmiş 

olup buna göre aşağıdaki sayılanlar vergi inceleme yetkisine sahiptir. 

 Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları, 

 İlin En Büyük Mal Memuru (Defterdar - Vergi Dairesi Başkanı),  

 Vergi Dairesi Müdürleri  

 Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında 

görev yapanlar 

2.6. Vergi İncelemesine Tabi Olanlar  

  VUK’nun 137. maddesinde incelemeye tabi olanlar,  “ bu kanuna veya diğer 

kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek 

mecburiyetinde olan gerçek ve tüzelkişiler vergi incelemelerine tabidirler.” Şeklinde 

belirtilmiştir. 

VUK’nun 8’inci maddesi uyarınca, vergi kanunlarıyla kabul edilen haller 

müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna ilişkin özel anlaşmalar 

vergi idaresini bağlamaz. Bu nedenle, vergi incelemesinin muhatabı mükellef veya 

vergi sorumlusudur.  
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VUK’nun 172 ve 173’üncü maddelerinde defter tutmak zorunda olanlar ile 

olmayanlar tanımlanmış, 253 ve 256’ıncı maddelerinde ise muhafaza ve ibraz ödevleri 

düzenlenmiştir. Buna göre; 

 Ticaret ve Sanat Erbabı;  

 Ticaret Şirketleri;  

 İktisadi Kamu Müesseseleri;  

 Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler;  

 Serbest Meslek Erbabı;  

 Çiftçiler, her halükarda incelemeye tabiidir. 

Maddede sayılan mükelleflerin ortak özelliği, faaliyetlerinde “devamlılık” 

unsurunun varlığıdır.
67

 

Bunun yanında defter tutmak zorunda olmasalar da belge almak ve saklamak 

zorunda olanlar da vergi incelemesine tabii olacaklardır. Buna ek olarak eğer vergiden 

istisna edilmiş olan mükelleflerden zaman içersinde istisna koşullarını ihlal edenler bu 

nedenle vergi incelemesine tabii tutulabilirler. 

 Ancak ; 

 Ücret Geliri Elde Edenler, 

 Menkul Sermaye İradı Elde Edenler 

 Gayrimenkul Sermaye İradı Sahipleri, hem defter tutma zorunlulukları, hem 

de herhangi bir belge alma ve verme yükümlülükleri olmadığı için vergi incelemesine 

tabii olmayacaklardır. 
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Gerçek veya tüzel kişiler, vergi idaresinin ıttılaı dışında vergisel mükellefiyet 

gerektiren bir faaliyette bulunurlarsa, vergi incelemesine tabi olmaktadırlar. Diğer 

taraftan vergi incelemesine tabi olmayan, fakat belgeleri muhafaza ve ibraz 

mecburiyetinde olanların, Vergi Usul Kanununun 148’inci maddesi çerçevesinde bilgi 

verme ve bu belgeleri ibraz etme yükümlülüklerinin bulunduğunu da unutmamak 

gerekir.
68

 

2.7. Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer 

VUK’nun “incelemenin yapılacağı yer” başlığını taşıyan 139’ncu maddesinde; 

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

İşyerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle 

incelemenin yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef ve vergi sorumluları 

isterlerse inceleme dairede yapılabilir.  

Bu takdirde incelemeye tabi olanın lüzumlu defter ve vesikalarını daireye 

getirmesi kendisinden yazılı olarak istenilir.  

İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter ve vesikaları belli edilen 

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

mazeret gösterenlere defter ve vesikalarını daireye getirmesi için münasip bir mühlet 

verilir” denilmektedir. 

Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları 

düzenlemek üzere çıkarılan, VİUUEHY’de incelemenin yapılacağı yer; “ (1) Vergi 

incelemeleri esas itibarıyla incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır.  

(2) İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle 

incelemenin iş yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef ve vergi sorumluları 

isterlerse inceleme dairede yapılabilir. Bu takdirde incelemeye tabi olanın defter ve 

belgelerini daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenir.  
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(3) İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya belgeleri belli 

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

bir mazeret gösterenlere, defter ve belgelerini daireye getirmeleri için uygun bir süre 

verilir.” şeklinde yapılmıştır.  

Yasa hükmünden de anlaşılacağı üzere, vergi incelemesinin iş yerinde 

yapılması esastır. İşyeri ise aynı kanunun 156. Maddesinde; “ Ticari, sınai, zirai ve 

mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, 

depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık 

tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur 

büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu 

faaliyetlerde kullanılan yerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak işyerinin müsait 

olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerinde yapılması 

imkânsız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede yapılabilir. 

İş yerinin müsait olmadığı inceleme elamanlarınca tutanakla tespit edilmesi halinde, 

işyerinin terki durumunda yada mükellefin kabul etmesi halinde inceleme elemanının 

işyerinde yapılabilir. 

2.8. Vergi İncelemesinin Zamanı 

VUK’nun 138’nci maddesinde incelemeye başlama zamanı düzenlenmiş olup 

buna göre ; “ Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi 

mecburi değildir.  

İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh 

zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir.  

Evvelce inceleme yapılmış ve matrahın re’sen takdir edilmiş olması yeniden 

inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline mani değildir.” hükümlerine yer 

verilmiştir.  

Yukarıda yer alan yasa hükmü uyarınca vergi incelemesine yetkisi olanlar, 

Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları 

düzenlemek üzere çıkarılan, VİUUEHY hükümlerine göre kendilerine tevdi edilen 
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inceleme emirlerini bu yönetmelikte belirlenen incelemeye başlama süresi içinde 

mükellefle incelemeye başlama tutanağı düzenlenerek başlarlar. 

2.9. Vergi İncelemesinde Süre 

VUK’nun 140’nci maddesinin 6.fıkrasında vergi incelemesinde süre;                

“  ………………. 6. İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması 

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

incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek 

süre talep edilebilir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim 

tarafından değerlendirilir ve altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, 

vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından incelemenin 

bitirilememe nedenleri yazılı olarak nezdinde inceleme yapılana bildirilir. Vergi 

incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu birimler vergi incelemesinin 

öngörülen süreler içinde bitirilmesi için gerekli tedbirleri alırlar.” Şeklinde 

düzenlenmiştir. 

Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları 

düzenlemek üzere çıkarılan, VİUUEHY’in 23.maddesinde ise inceleme süresi;  

“ (1) İncelemeler mümkün olan en kısa sürede tamamlanır. İncelemeye 

başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı 

inceleme yapılması halinde ise en fazla altı ay içinde incelemenin bitirilmesi esastır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler içerisinde incelemenin bitirilemeyeceğinin 

anlaşılması halinde, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, gerekçeli bir yazı ile 

bağlı oldukları birimden, inceleme süresinin bitiminden en geç on gün önce, ek süre 

talep edebilirler. 

(3) Ek süre talebi ilgili birim tarafından değerlendirildikten sonra altı ayı 

geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, incelemenin bitirilememe nedeni ilgili 

birim tarafından nezdinde inceleme yapılana yazılı olarak bildirilir. 
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(4) İlgili birimler, incelemenin zamanında bitirilmesini sağlayacak gerekli 

tedbirleri almakla yükümlüdür. 

(5) İnceleme görevinin başka bir inceleme elemanına devredilmesi gerektiği 

hallerde, inceleme kalan süre içinde tamamlanır. 

(6) Sınırlı incelemenin, sonradan ortaya çıkan durumlar nedeniyle tam 

incelemeye dönüşmesi halinde, inceleme süresi sınırlı incelemeye başlanılan tarih 

itibarıyla hesaplanır. 

(7) Ek süre dahil olmak üzere, süresinde herhangi bir vergi inceleme raporu 

düzenlenmemesi halinde durum, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından 

gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bağlı oldukları birime bildirilir. İlgili inceleme ve 

denetim birimi, incelemeyi bitiremeyen inceleme elemanı hakkında disiplin hükümlerini 

uygulayabilir. 

(8) İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh 

zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir. Evvelce inceleme yapılmış veya 

matrahın re’sen takdir edilmiş olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse 

tarhiyatın ikmaline mani değildir. 

(9) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesi 

ile 15/3/2007 tarihli ve 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 

hükümleri saklıdır.” şeklinde belirtilmiştir. 

Sonuç olarak incelemeye başlama tutanağı düzenlendikten sonra sınırlı 

incelemelerin 6 ay, tam incelemelerin ise 1 yıl içinde bitirilmesi esastır. Ancak tam ve 

sınırlı incelemelerin belirlenen sürelerde bitirilememesi halinde incelemeyi veren 

makam tarafından haklı mazeretin uygun görülmesi halinde altı ayı geçmemek üzere ek 

süre verilebilir. 

Vergi incelemesine yönelik olarak konulan bu süreler, vergi incelemesine 

başlama tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Vergi 

incelemesine başlama tutanağının düzenlenmesinden itibaren mükellefe defter ve 
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belgelerini ibraz etmesi için 15 günden az olmamak üzere VUK’nun 14/2’nci maddesi 

uyarınca süre verilecektir. Kendisine süre verilen mükellef veya vergi sorumlusu bu 

süre içinde VUK’nun 13’üncü maddesinde hükme bağlanmış olan mücbir sebeplerden 

biriyle yüz yüze kaldığı takdirde, vergi incelemesi fiili olarak başlamayacak, tam ve 

sınırlı incelemeler için belirlenen süreler de mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar 

mükellef ve vergi idaresi yönünden işlemeyecektir.
69

   

Mükellefin mücbir sebep halinin vergi yasalarındaki süreleri durduracağı 

konusunda herhangi bir tereddüt söz konusu değildir.  Ancak, vergi inceleme görevi 

verilmiş vergi inceleme elemanının başına VUK’nun 13’üncü maddesinde hükme 

bağlanmış mücbir sebeplerden biri veya birkaçı geldiği takdirde durumun ne olacağı 

hususu açık değildir. Bu nedenle vergi inceleme elemanının başına mücbir sebep hali 

geldiğinde mücbir sebep halinin inceleme elemanları içinde uygulanmasının idare 

tarafından acilen karara bağlanması ve yasal düzenleme yapılması uygun olacaktır. 

Vergi inceleme süre sınırlamasının tüm unsurlarıyla yani ilave ve uzatmalar 

dâhil olarak kullanıldıktan sonra bile nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı konusunda ilgili 

kanunda bir belirleme olmaması ve herhangi bir yaptırım öngörülmemesi ve idarenin 

bu sürenin uzatılması noktasında karar merci haline dönüştürülmesi gibi sebepler, 6009 

sayılı kanundaki süre düzenlemesini, gerekçede yer alan ifadelere rağmen “ hak 

düşürücü süre olma ” vasfından oldukça uzaklaştırmakta ve onu bilakis “düzenleyici 

süre” olarak dikkate alınması gereğini tüm unsurlarıyla ortaya koymaktadır.
70
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2.10. Vergi İncelemesinin Kanuni Dayanakları 

Vergi incelemesinin kanuni dayanakları; yasama ve yürütme organından doğan 

kaynaklar olarak iki başlık altında toplanabilir. 

2.10.1. Vergi İncelemesinin Yasama Organından Doğan Kaynakları: 

Yasama organından doğan kaynaklardan ilki anayasamızdır. Anayasamızda 

vergi konusuyla ilgili çeşitli hükümler bulunmaktadır.  

Türkiye’nin milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde sosyal bir hukuk devleti 

olduğun altını çizen 2. madde, Devlete vergi yükünü vatandaşlar arasında adaletli ve 

dengeli bir şekilde dağıtma görevini yüklemiştir.
71

  

Anayasamızın vergi ödevi başlıklı 73.maddesi aşağıdaki gibidir. “ Herkes, 

kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 

amacıdır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 

veya kaldırılır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı 

sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.”
72

 

Vergi kanunları ise vergi incelemesi için yasama organından doğan 

kaynaklardan ikincisidir.  

Vergi incelemesinin asıl kanuni dayanağı VUK vergi incelemeleri başlıklı 

ikinci bölümde yer almaktadır. (VUK 134 – 141 maddeler) VUK 134. maddede, vergi 

incelemesinin maksatı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit 
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etmek ve sağlamak şeklinde açıklanmaktadır. Diğer maddelerde inceleme yetkililer, 

hüviyet ibrazı, incelemeye tabi olanlar, inceleme zamanı, incelemenin yapılacağı yer, 

incelemede uyulacak esaslar, inceleme tutanakları yer almaktadır. 

2.10.2. Vergi İncelemesinin Yürütme Organından Doğan Kaynakları: 

Vergi incelemesinin yürütme organından doğan kaynaklarının başında 

yönetmelikler gelmektedir. Bu yönetmeliklerin en önemlisi ise Vergi Müfettişlerince 

yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemek üzere çıkarılan, 

VİUUEHY’dir. Bu yönetmelikte vergi incelemesinin esasları düzenlenmiştir. 

Vergi incelemesinin yürütme organından doğan kaynakları arasında genel 

tebliğler, muktezalar, sirküler, genelgeler ve genel yazılar yer alır. 

2.11. Vergi İncelemesinin Aşamaları 

Vergi İncelemeleri 4 aşamadan oluşmaktadır. 

 İnceleme Öncesi Hazırlık ve Planlama (İşe başlama ve İncelemeye 

Başlama), 

 İnceleme, 

 Rapor Yazma, 

 Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca Değerlendirme  

2.11.1. İnceleme Öncesi Hazırlık ve Planlama Aşaması 

İnceleme öncesi hazırlık ve planlama aşaması inceleme tutanağı düzenlenip 

vergi incelemesine ilişkin sürelerin başlayacağı zamana kadar olan süreci ifade eder. Bu 

süreci ise işe başlama ve incelemeye başlama aşaması olarak ikiye ayırmak gerekir. 
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2.11.1.1. İşe Başlama Aşaması 

Vergi kanunlarımızda işe başlama ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. 

VUK’nun 140’nci maddesinde tam ve sınırlı incelemelerin süresi belirtilmiştir. Ancak 

işe başlama Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve 

esasları düzenlemek üzere çıkarılan, VİUUEHY de açıklanmıştır. Yönetmeliğin 7. 

Maddesinde işe başlama ve incelemeye hazırlık;  

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

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

başlanılamaması halinde durum gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunulan birime bildirilir. 

İlgili birim, işe başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde en fazla on 

gün ilave süre verebileceği gibi inceleme görevini başka bir inceleme elemanına da 

verebilir. 

(2) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından mükellefin kendisine 

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

isteme ve yazışma gibi faaliyetler işe başlandığını gösterir.  

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

nezdinde inceleme yapacakları kişilere ve konulara ilişkin olarak görev yazısı ekinde 

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

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

ile çalışma şekilleri hakkında bilgi edinirler.” Şeklinde düzenlenmiştir. 

Görevlendirme (iş emri) yazısının Müfettiş tarafından VDK-BİS üzerinden 

tebellüğ edildiği tarihten başlayıp; işe başlama süresi olan 10 günlük süredir. Bu 

dönemde, görevlendirme tarihinden itibaren ilk 10 gün içinde işe başlanması 

gerekmektedir.  

İş emrini tebellüğ eden Müfettiş yapacağı inceleme için VDK-BİS üzerinde bir 

“İnceleme Dosyası” açar ve daha sonra incelemenin işe başlama safhasında önemli 

gördüğü hususları ve çalışmalarını bu elektronik dosyaya kaydeder.  
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Yönetmelik hükümlerinden de açıklandığı gibi, işe başlama süresi inceleme 

görevinin verilmesinden itibaren on gün süre olarak belirlenmiştir. Ancak on günlük 

süre içinde işe başlanılamaması halinde, işe başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin 

varlığı halinde incelemeyi veren birim on gün ilave süre verebileceği gibi inceleme 

görevini başka bir inceleme elemanına da verebilir. 

2.11.1.2. İncelemeye Başlama Aşaması 

VUK’nun 140’nci maddesinde incelemeye başlamadan söz edilmektedir. 

Ancak incelemeye başlamadan ne anlaşılması gerektiği konusunda bir belirleme yoktur. 

Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları 

düzenlemek üzere, 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

VİUUEHY’de incelemeye başlama açıklanmıştır. Yönetmeliğin 9. Maddesinde 

incelemeye başlama; 

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

verilmesinden itibaren en geç otuz gün içinde incelemeye başlarlar. Bu süre içinde 

incelemeye başlanılamaması halinde durum gerekçeli bir yazı ile bağlı bulunulan 

birime bildirilir. İlgili birim, incelemeye başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin 

varlığı halinde en fazla on beş gün ilave süre verebileceği gibi inceleme görevini başka 

bir inceleme elemanına da verebilir.  

(2) Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde düzenlenecek 

“İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanır. Düzenlenen tutanağın bir örneği 

nezdinde inceleme yapılana teslim edilir. Tutanağın bir örneği vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanın bağlı bulunduğu inceleme ve denetim birimine, bir örneği ise 

mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir.  

(3) İncelemeye başlama tarihi, mükellefin tutanağı imzaladığı tarihtir. 

Tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması halinde tutanağın vergi dairesi 

kayıtlarına intikal ettiği tarih incelemeye başlama tarihi olarak kabul edilir; bu 

durumda incelemeye başlama tutanağının bir örneği ayrıca mükellefin bilinen adresine 

vergi dairesince gönderilir.  
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(4) Ölüm, gaiplik, işin veya memleketin terki gibi nedenlerle, nezdinde 

inceleme yapılacak olanla temas kurulamaması veya ilgili ile temas kurulmasına 

rağmen verilen sürede defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, incelemeye başlama 

tutanağının imzadan imtina edilmesi gibi hallerde inceleme, ilgilinin vergi dairesindeki 

dosyasında yer alan belgeler ve diğer kaynaklardan elde edilen her türlü bilgi ve 

belgeler ile varsa Başkanlığın risk analizi sonuçlarına dayalı olarak yürütülür. 

(5) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun aramaya ilişkin hükümleri saklıdır. 

(6) Vergi incelemesine başlanılmasına ilişkin diğer hususlar, vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanların bağlı bulundukları birimler tarafından belirlenir.” Şeklinde 

düzenlenmiştir. 

İşe başlama aşaması geçildikten sonra, İncelemeye Başlama Tutanağının 

mükellef tarafından imzalandığı tarihe kadar olan süre “İncelemeye Başlama Aşaması” 

dönemidir. Bu dönemde, en geç 30 gün içinde İncelemeye Başlama Tutanağı 

alınacaktır.  

İş emrini tebellüğ eden Müfettiş yapacağı inceleme için VDK-BİS üzerinde bir 

“İnceleme Dosyası” açar ve daha sonra incelemenin incelemeye başlama safhasında 

önemli gördüğü hususları ve çalışmalarını bu elektronik dosyaya kaydeder.  

Yönetmelik hükümlerinden de açıklandığı gibi, incelemeye başlama süresi 

inceleme görevinin verilmesinden itibaren otuz gündür. Bu süre içerisinde incelemeye 

başlanılamaması halinde incelemeye başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin varlığı 

halinde en fazla on beş gün ilave süre verebileceği gibi inceleme görevi başka bir 

inceleme elemanına da verebilir.  

2.11.2. Vergi İncelemeleri Aşaması 

Vergi incelemesi, mükellef veya temsilcisi ile temas kurularak bir “İncelemeye 

Başlama Tutanağı” alınmasıyla başlar. Mükellefin tutanağı imzaladığı tarih 

“İncelemeye Başlama” tarihidir. Söz konusu tutanağın bir örneği bağlı olunan denetim 

birimine, bir örneği de mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesine gönderilir. 
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“İncelemeye Başlama Tutanağı”nın imzalandığı ilk görüşmede, mükellefe 

incelemenin mahiyeti, incelemenin tam veya sınırlı olmasına göre muhtemel süresi 

hakkında bilgi verildikten sonra hangi yasal defter ve belgelerini getireceği konusunda 

izahatta bulunulur. Bunun için mükellef “İncelemeye Başlama Tutanağını” imzaladığı 

tarihte kendisine defter ve belgelerinin teslimini isteyen bir yazının da elden tebliğ 

edilmesi halinde VUK’ da yazılı olan 15 günlük sürenin başlatılması sağlanmış 

olacaktır.  

Mükellefin defter ve belgeleri mutlaka tutanak düzenlenmek suretiyle teslim 

alınmalıdır. Eğer mükellef defter belge ibrazından kaçınırsa, diğer adreslerine 

yazışmalar yapılarak mükellefe ulaşılmaya çalışılacak, bu da olmazsa iki vergi müfettişi 

tarafından tanzim edilen tutanak mükellefin/kurumun gıyabında imza altına alınmak 

suretiyle incelemeye başlanacaktır.  

Vergi incelemesi, mükellefin vergisel yükümlülüklerini tam olarak, doğru 

biçimde ve zamanında yerine getirip getirmediğini, vergi yasalarını doğru uygulayıp 

uygulamadığını araştırmak bunun için hesaplar üzerinden veya karşıt incelemeler 

yoluyla kontroller yapmak ve kanıtlar toplamaktır. “Tam” ve “Doğru” kavramları bir 

vergi incelemesinde anahtar sözcüklerdir. Müfettiş yasal defter ve kayıtların vergisel 

bütün yükümlülükleri tam olarak yansıttığından ve yapılmış olan bütün kayıtların 

olayları doğru yansıttığından emin olmalıdır. Bu da mükellefin muhasebe sisteminin 

kurumsallaşmış olmasıyla ve kendi içinde kontrol mekanizmalarının var olmasıyla 

ilgilidir. Müfettiş bu sistemlerin yetersiz olduğunu düşünüyorsa, çeşitli denetim 

tekniklerinden yararlanarak işlemlerin “Tam” ve “Eksiksiz” olarak kayıt edilip 

edilmediğini kontrol eder. Müfettiş ikinci olarak bütün işlemlerin vergisel açıdan doğru 

olup olmadığını test eder. Bu amaçla çeşitli muhasebe hesapları üzerinde analitik 

incelemeler yaparak, işlemlerin tutarlı olup olmadığına bakar. Eğer gerekirse şüpheli 

hesaplarda istatistiksel örnekleme metotlarını uygular. Örnekleme bir hesaptan sınırlı 

sayıda örneğe bakarak, o hesabın bütünü hakkında karar vermektir. Vergi denetimleri 

sırasında “Sayısal Örnekleme” ve “Parasal Örnekleme” olarak iki tip istatistiksel 

örnekleme mümkündür. Eğer kontrol edilecek hesaptan belli sayıda rastlantısal örnekler 

alarak o hesabın doğruluğunu test etmek mümkünse “Sayısal Örnekleme” yeterli 
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olacaktır. Ancak, kontrol edilecek hesapta parasal büyüklükler dikkate alınarak o 

parasal büyüklüğe ulaşıncaya kadar örnekleme yaparak hesabın doğruluğunu test etmek 

gerekiyorsa “Parasal Örnekleme” yapılacaktır. 

Vergi İncelemesi sırasında tespit edilen hususlar ile mükellefle (veya ilgili 

taraflarla) konuşulan ve görüşülen konuların yazılı olarak saptandığı ve karşılıklı olarak 

imzalandığı belgeler “Tutanak” olarak adlandırılır. VUK 141 inci maddesi ve 

VİUUEHY’in 15 ve 16’ıncı maddelerinde tutanaklar her yönüyle açıklanmıştır. 

Tutanaklarda, Müfettişin incelemeyle ilgili tespitleri kadar varsa karşı tarafın 

itiraz ve mülahazalarına da yer verilmeli ve mükellef veya nezdinde inceleme yapılan ve 

diğer ilgililere herhangi bir zorlama olmadan imzalatılmalı, imza eden ilgililere de birer 

nüshası verilmelidir.  

Esasen vergi incelemesi sırasındaki diğer işlemlerin de tutanak ile tespit 

edilmesi esastır. Bu nedenle, lüzum görülmesi halinde mükellefle olan diğer işlemler de,  

İncelemeye Başlama Tutanağı, Defter ve Belge Teslim Alma Tutanağı, Defter ve Belge 

İade Tutanağı, Arama Tutanağı ve Mühür Bozma Tutanağı gibi isimler altında bir 

tutanağa bağlanır. 

Vergi inceleme aşaması tutanağa alınan hükümler doğrultusunda vergi 

incelemesinin rapor düzenlenmesi aşamasına kadar olan süreyi kapsar. Vergi inceleme 

aşaması incelemeye başlama tutanağının düzenlendiği tarihten tam inceleme yapılması 

halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla altı aydır. Bu 

süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde 6 ay daha bu süreler uzayabilir. 

2.11.3. Rapor Yazma Aşaması 

Vergi müfettişleri yaptıkları çalışmaların sonuçlarını işin özelliğine göre rapor 

veya yazıyla tespit ederler. Yapılan çalışmalar sonrası vergi müfettişlerince saptanan 

mali mevzuat ile diğer ilgili mevzuata aykırılık içeren tespitler ile görüş ve öneriler esas 

olarak raporla sonuçlandırılırlar. Bunlar dışında kalan hususların ise yazıyla tespit ve 

sonuçlandırılması mümkündür.  
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31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Denetim 

Kurulu Yönetmeliğinde, yapılan çalışmalar sonrası düzenlenecek raporlar şu şekilde 

ifade edilmektedir. 

 Vergi inceleme raporu, 

 Vergi suçu raporu, 

 Görüş ve öneri raporu, 

 Cevaplı rapor, 

 Genel kuruluş raporu, 

 Genel durum raporu, 

 Ön inceleme raporu, 

 Soruşturma raporu, 

 Disiplin soruşturması raporu, 

 Bilim raporu, 

Yukarıda sözü edilen raporlarda vergi incelemeleriyle ilgili olanlar; “Vergi 

inceleme Raporu”, “Vergi Tekniği Raporu”, “ Vergi Tekniği Raporları (Sahte Veya 

Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme)”, “Vergi Suçu Raporu” ve “Görüş ve 

Öneri Raporu”dur. 

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği Vergi Müfettişlerince düzenlenecek 

raporları düzenlenme amaçlarını dikkate alarak tanımlamış bulunmaktadır. Söz konusu 

raporlar aşağıda belirtilmiştir: 

1) Vergi İnceleme Raporları: Vergi Usul Kanunu ile gelir kanunları 

uyarınca yapılan vergi incelemeleri sonrasında saptanan hususların ifade edildiği 

raporlardır. 
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2) Vergi Tekniği Raporları: Yürütülmekte olan incelemelerde birden fazla 

mükellefi veya vergi türünü ya da aynı mükellefin birden fazla vergilendirme dönemini 

kapsayan eleştiri konusu yapılabilecek hususların tespit edilmesi halinde, konunun tek 

bir raporda ifade edilebilmesi amacıyla düzenlenen raporlardır. Bu raporlar, 

düzenlenecek vergi inceleme raporlarının ekini oluşturmak ya da incelemeler sırasında 

saptanan ancak beyan dönemi henüz gelmemiş vergilerle ilgili olarak saptanan 

hususlarda ilgili makamları bilgilendirmek amacıyla düzenlenirler. 

3) Vergi Tekniği Raporları (Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı 

Belge Düzenleme): Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen 

mükellefler hakkında düzenlenen rapordur. 

4) Vergi Suçu Raporları: Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesi 

kapsamındaki fiillerin tespiti durumunda Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda 

bulunmak amacıyla düzenlenen raporlardır. 

5) Görüş ve Öneri Raporları: İhbar üzerine başlatılan incelemelerde, 

muhbirin ihbar ikramiyesine hak kazanıp kazanmadığına yönelik olarak Vergi 

Müfettişinin görüşleri ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu kapsamındaki meslek mensuplarının cezai sorumluluklarına 

ilişkin olarak düzenlenirler. Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel 

tebliğlerde ve bunların uygulamalarında görülen noksanlar ve bunların düzeltilmesi 

yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki düşünce ve teklifler 

de Görüş ve Öneri Raporuna bağlanır. (Yönetmelikte ismen sayılmamakla birlikte 

uygulamada kullanılan vakıflar için vergi muafiyetine, derneklerin kamuya yararlı olup 

olmadığının tespitine, YMM’lerin disiplin suçuna ilişkin ve benzeri konular da 

mevcuttur. Bu konular için ayrı raporlar düzenlenebileceği gibi Görüş ve Öneri 

Raporlarının da kullanılabileceği düşünülmektedir.) 

Vergi incelemeleri sonucunda düzenlenecek raporlar için örnek rapor 

dispozisyonları Ek-1’de ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Rapor dispozisyonlarının 

numaralandırma sisteminin tez yazım düzenine uygun olmadığından özellikle rapor 

dispozisyonları ekte ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
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2.11.4. Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca Değerlendirme Aşaması 

İnceleme sonucunda Müfettiş tarafından yazılan raporların VDK Standartlarını 

karşılayıp karşılamadığı yönünden değerlendirilmesi Rapor Değerlendirme 

Komisyonlarınca yapılır. Rapor Değerlendirme Komisyonları bir anlamda VDKB’nın 

“Kalite Kontrol” mekanizmalarıdır. 

VUK’ da 646 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle, RDK’nın nasıl 

oluşturulacağı açıklanmıştır. VUK 140.maddesinde RDK ile ilgili hükümler yer 

almaktadır. “ Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından düzenlenen 

vergi inceleme raporları, işleme konulmak üzere ilgili vergi dairesine tevdi edilmeden 

önce, meslekte on yılını tamamlamış en az üç Vergi Müfettişinden oluşturulacak rapor 

değerlendirme komisyonları tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, 

tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden 

değerlendirilir. İncelemeyi yapanla komisyon arasında uyuşmazlık oluşması halinde 

uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporları üst değerlendirme mercii olarak, Maliye 

Bakanlığınca belirlenen tutarları aşan tarhiyat önerisi içeren vergi inceleme raporları 

ise doğrudan, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde bir Başkan Yardımcısının 

başkanlığında dört grup başkanından oluşan beş kişilik merkezi rapor değerlendirme 

komisyonu tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, 

genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. İncelemeyi 

yapanlar, bu komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeye uygun olarak 

düzenleyecekleri vergi inceleme raporlarını işleme konulmak üzere bağlı oldukları 

birime tevdi ederler. 

Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme 

komisyonları yaptıkları değerlendirme sırasında, verilmiş bir özelgenin 369 uncu 

maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğu kanaatine varmaları halinde, söz konusu 

özelge, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonundan üç üye ile 413 üncü maddeye 

göre oluşturulan komisyondan iki üyenin katılımıyla oluşturulacak beş kişilik bir 

komisyon tarafından değerlendirilir. Bu komisyonca verilen kararlar, ilgili rapor 

değerlendirme komisyonu ile incelemeye yetkili olanı bağlar. 
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Bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, vergi incelemelerinde uyulacak 

diğer usul ve esaslar, komisyonların teşekkülü ile çalışma usul ve esasları ve Merkezi 

Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından doğrudan değerlendirmeye tabi tutulacak 

vergi inceleme raporlarının tutarları, Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle 

belirlenir.” 

Raporlar, 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik de açıklandığı gibi yapılmaktadır. 

2.11.5. Düzenlenen Raporlar Sonucunda Denetim Birimlerince Yapılacak 

İşlemler 

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenen vergi inceleme 

raporları, rapor değerlendirme servisi
73

 ile Rapor Değerlendirme Komisyonuna 

gönderilir. 

Vergi Müfettişleri tarafından düzenlenen Raporlar 6009 sayılı yasayla VUK’ 

un 140.maddesinde yapılan değişiklikle oluşturulan Rapor Değerlendirme Komisyonları 

tarafından değerlendirilir.  

VDKB Yönetmeliğinde 02.10.2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan değişiklikle yönetmeliğin 71/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ 

31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rapor Değerlendirme 

Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 

belirlenen Rapor Değerlendirme Komisyonlarının değerlendirmesine tabi olmayan 

rapor ve yazılarında, mevzuat yönünden tenkidi gereken hususlara ya da maddi hata ve 

noksanlıklara rastlanan Vergi Müfettişleri, duruma göre Başkanlıkça veya ilgili Grup 

Başkanlığınca uyarılır. Uyarma sonucunda görüş birliğine varılamadığı takdirde konu, 

                                                           

73
 Grup Başkanlıklarında yer alan Rapor Değerlendirme Servisleri Vergi Müfettişlerinin raporlarının 213 

VUK 140. Maddesine göre oluşturulan Rapor Değerlendirme Komisyonuna iletilmesi ve Rapor 

Değerlendirme Komisyonundan gelen raporların Rapor Servislerine iletilmesi görevini yerine getirir. 
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Başkanlıkça seçilecek üç Vergi Müfettişine birlikte incelettirilir. Bu inceleme sonucuna 

göre işlem yapılır.”
74

  

VDKB tarafından hangi raporların RDK tarafından değerlendirileceği, hangi 

raporların RDK tarafından değerlendirilmeyeceği belirlenmiştir. RDK 

değerlendirmesine tabi olmayan Raporlar ise yönetmeliğin 71/A maddesinde de 

belirtildiği üzere değerlendirilir.  

Komisyonlar, değerlendirmesine tabi olan raporları, raporların komisyonlara 

iletildiği tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde değerlendirir. 

Komisyonlar, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenecek vergi 

suçu raporları için, raporların komisyonlara iletildiği tarihten itibaren en geç altmış gün 

içerisinde mütalaa verir.  

Raporlar, rapor değerlendirme komisyonları tarafından mevzuata uygun 

bulunması halinde, karar tutanağı ile birlikte Rapor Değerlendirme Servisine iletilir. 

RDK ile raporu düzenleyen Vergi Müfettişinin anlaşamaması halinde, Raporlar 

değerlendirilmek üzere Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonuna gönderilir. Ayrıca 

bir vergi türü ve vergilendirme dönemi için düzenlenen vergi inceleme raporunda tarhı 

öngörülen vergi tutarının, 2012 yılı için 10 milyon TL’yi
75

 aşması halinde, söz konusu 

rapor, doğrudan Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir. 

Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilen Raporlar 

sonucunda Raporlarda işleme konulmak üzere Rapor Değerlendirme Servisine iletilir. 

 Rapor Değerlendirme Servisi, Raporları ilgili birimlere ve vergi dairesine 

gönderilmek üzere Rapor İzleme servislerine
76

  gönderilir. Rapor İzleme servisleri, 

raporları ilgili vergi dairesine ve gönderilmesi gereken birimlere gönderir. Ancak 

                                                           

74
 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmelik, Madde: 71/A, (31.10.2011 Tarih ve 28101 Sayılı T.C. 

Resmi Gazete). 
75

 Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında 

artırılır. Bu hesaplamada yüz bin TL’ye kadar olan küsuratlar dikkate alınmaz. 
76

 Grup Başkanlıklarında yer alan Rapor Servisleri Vergi Müfettişlerinin raporlarının ilgili birimlere 

gönderilmesi ve diğer görevleri yerine getirir. 
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Raporların uzlaşma kapsamında olması halinde, Raporlar herhangi bir yere 

gönderilmeden Uzlaşma Servisine
77

 gönderilir. Uzlaşma Servisince, Tarhiyat Öncesi 

Uzlaşması yapılan Raporlar ilgili birimlere ve vergi dairesine gönderilmek üzere Rapor 

İzleme servislerine gönderilir. 

2.12. Vergi İnceleme Türleri 

Vergi incelemesi türlerine ilişkin ayrım VUK ve Vergi Müfettişlerince 

yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemek üzere çıkarılan, 

VİUUEHY yer alan belirlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Vergi incelemeleri 

kapsam, kaynağı ve yöntem açısından sınıflandırılabilmektedir.  

2.12.1.Kapsam Açısından Vergi İnceleme Türleri 

Kapsamı açısından incelemeleri VUK ve VİUUEHY yer alan belirlemeler 

doğrultusunda tam inceleme ve sınırlı inceleme olarak ikiye ayrılır. 

2.12.1.1. Tam İnceleme 

VUK’ da 6009 sayılı yasa ile yapılan değişikle 140. Maddesinin 6 fıkrasında 

tam ve sınırlı inceleme süreleri belirtilmiştir. Ancak kanunda tam inceleme ile ilgili 

herhangi bir belirleme yapılmamıştır. 

6009 sayılı yasanın gerekçesinde ise tam inceleme incelemeye tabi olanlar 

nezdinde ödenmesi gereken verginin doğruluğunun araştırılması amacıyla gelir veya 

kurumlar vergisi açısından bir takvim yılını veya hesap dönemini bütünüyle kapsayan 

inceleme olarak tanımlanmaktadır. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bir 

hesap döneminde veya takvim yılında ödenmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinin 

doğruluğunun incelenmesi tam inceleme olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda gelir 

veya kurumlar vergisi mükellefinin vergilendirme dönemleri itibarıyla K.D.V, Ö.T.V 

gibi beyanlarının incelenmesi hangi kapsamda değerlendirileceği açık değildir. 
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 Grup Başkanlıklarında yer alan uzlaşma servisleri,  tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamında olan 

Raporların uzlaşmalarının yapılması görevleri yerine getirir. 
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Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları 

düzenlemek üzere çıkarılan, VİUUEHY’de tam incelemenin tanımı aşağıdaki gibi 

yapılmıştır. 

“ Tam inceleme: Bir mükellef hakkında, bir veya birden fazla vergi türü 

itibarıyla bir veya daha fazla vergilendirme dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin 

bütün matrah unsurlarını içerecek şekilde, yapılan vergi incelemesini,” 

Ayrıca tam incelemeler için aşağıdaki belirlemelerde yapılmaktadır. Tam 

inceleme, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve 

sağlamak amacıyla incelemeye tabi olanların belirli bir dönemdeki hesap ve 

işlemlerinin herhangi bir konuyla sınırlı olmaksızın tüm vergi, resim ve harçlar 

yönünden incelenmesidir. Vergi incelemesinde örnekleme yöntemlerinin kullanılması 

incelemenin tam inceleme olma özelliğini bozmaz. 

2.12.1.2. Sınırlı İnceleme 

VUK’ da 6009 sayılı yasa ile yapılan değişikle 140. Maddesinin 6 fıkrasında 

tam ve sınırlı inceleme süreleri belirtilmiştir. Ancak tam incelemelerde olduğu gibi 

sınırlı incelemelerle ilgili kanunda herhangi bir belirleme yapılmamıştır. 

Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları 

düzenlemek üzere çıkarılan, VİUUEHY’de sınırlı incelemenin tanımı aşağıdaki gibi 

yapılmıştır.  “ Sınırlı inceleme: Tam inceleme dışında kalan vergi incelemesi,” 

Ayrıca sınırlı incelemeler için aşağıdaki belirlemelerde yapılmaktadır. Sınırlı 

inceleme, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve 

sağlamak amacıyla incelemeye tabi olanların belirli bir dönemdeki hesap ve 

işlemlerinin belirli bir veya birkaç konuyla sınırlı olarak incelenmesidir. 
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2.12.2. Kaynağı Açısından Vergi İnceleme Türleri 

Kaynağı açısından incelemeler VUK ve VİUUEHY yer alan belirlemeler 

doğrultusunda Planlı İnceleme, İhbarlı İnceleme, Aramalı İnceleme, İade İncelemeleri 

ve Karşıt İnceleme olarak beşe ayrılmaktadır. 

2.12.2.1. Planlı İnceleme 

Risk analizleri çerçevesinde belirlenen sektör, konu ve mükelleflere ilişkin 

olarak yürütülen vergi incelemelerdir.  

2.12.2.2. İhbarlı İnceleme  

Bu tür incelemelerin dayanağı genellikle kamu organları ve özel şahıslar 

tarafından yapılan ihbarlardır. Ancak yapılan her ihbar incelemenin kaynağını teşkil 

etmemektedir.. Burada ihbar kavramını olağan bilgi verme kavramı ile karıştırmamak 

gerekmektedir. 

 İhbarla bildirilen genellikle bir vergi suçudur. 

 Muhbir bir suçu izleme ve saptamasıyla görevli değildir. 

 Muhbir ilgili merciin sorularına muhatap olmazken kendiliğinden karar 

verir
78

. 

2.12.2.3. Aramalı Vergi İncelemeleri 

Aramalı vergi incelemesi, VUK’nun 142-147‘nci maddelerinde yer alan 

hükümler çerçevesinde yapılır. Bu inceleme ihbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla, 

bir mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emarelerin bulunması hallerinde, mükellef 

veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde yapılan 

aramalar sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler esas alınarak tamamlanır. 

Vergi kaçakçılığının söz konusu olduğu durumlarda gerekli bilgi ve belgelerin 

incelemeye yetkililere ibraz edilemeden yok edilmesi tehlikesi bulunmaktadır. İşte bu 
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 Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı, Hizmet İçi Eğitim Çalışması, 2008, s.9. 
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noktada bir bilgi ve belge temin etme yolu olarak “arama” vergi incelemesinin 

amacına ulaşmasında oldukça önemli katkı sağlamaktadır. Ancak aramalı vergi 

incelemesi vergi kaçakçılığı ile mücadelede etkileri diğer incelemelere göre fazla olan 

bir yöntem olsa da, vergi sisteminde çok nadir uygulanan bir yöntem olması, onun 

işlevselliğini azaltmaktadır.
79

   

2.12.2.4. İade İncelemeleri 

Vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin iade taleplerine istinaden 

yapılacak incelemelerdir. 

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 

inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca iş yükünün fonksiyonel dağılımı, 

denetim gücünün etkin ve verimli kullanılması ile vergi incelemelerinde 

koordinasyonun ve etkinliğin sağlanması amacıyla, 24 üncü maddede yer alan 

gruplandırma dışında veraset ve intikal vergisi, tasfiye, iade ve mahsup, kaynak 

kullanımını destekleme fonu ile diğer incelemelerin dağılımına ilişkin hadler tespit 

etmeye ve incelemelere ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye VDKB yetkili 

kılınmıştır. 

2.12.2.5. Karşıt İnceleme 

Yapılan olağan, ihbarlı ve aramalı incelemelerde bir hususun doğruluğunu 

araştırmak üzere konuyla ilgili kişinin defter belge ve kayıtlarına ya da bilgisine 

başvurulabilir buna karşıt inceleme denir.
80

 

Bu incelemeden sağlanan bilgilerle olağan incelemeye alınmış işletmenin 

kayıtlarının doğruluğunu araştırmak olanaklı olabildiği gibi, işletme muhatabı kişiyi 

vergilemekte mümkündür. Bu tip inceleme en çok başvurulan inceleme tekniklerinden 

biridir. Bu inceleme tekniği bir tarafta gider bir tarafta hasılat unsuru olması nedeniyle 

sağlıklı sonuçlar verebilmektedir. 
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2.13. Vergi İnceleme Konuları ( Kaynakları) 

Vergi inceleme konuları, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının veri tabanından 

yararlanılarak açıklanacaktır. Ancak yapılan vergi inceleme konularının % 90’dan 

fazlası sahte belge düzenleme ve sahte fatura kullanma incelemeleri olduğundan 

özellikle bu iki inceleme konusu üzerinde detaylı olarak durulacaktır. 

2.13.1. Sahte Belge Düzenleme İncelemeleri 

Genel olarak belge, “ Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. 

vesika, doküman” olarak tanımlanmıştır.
81

 

Borçlar Kanununda belge, taraflar arasında kurulmuş olan bir akdin varlığı ile 

mümkün olan ve bu akdin üzerine kurulan hukuki işlemdir. 

Türk Ticaret Kanununda belge, kıymetli evrak olarak nitelendirilen para 

senedi, pay senedi ve emtia senedinden oluşmaktadır. 

VUK’ da belgeler, kanunun üçüncü kısım vesikalar bölümünde ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır.  

Muhasebede belge, muhasebe kayıtlarına dayanak olan yazılı veya basılı 

kağıttır. Muhasebe, finansal bilgi üreten bir sistem olduğunda, üretilen bilgilerin 

güvenilir olması temel koşuldur
82

. 

Belgeler kanıt kuvveti oluşturan nesnelerdir.
83

 

Sahte fatura düzenleyenler bu belgeleri komisyon karşılığında satmaktadırlar. 

VUK’ un 9. maddesinin ikinci fıkrasına göre vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak 

edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Sahte 

fatura ticaretinin kanunlarla yasak edilmiş olması, vergilendirilmesine engel değildir.  
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Yapılan iş yani, sahte fatura düzenlenmesi karşılığında elde edilen gelir “ticari 

kazanç” olarak nitelendirilmektedir. Ticareti yapılan emtia ise sahte faturanın 

kendisidir. 

Vergi incelemeleri sonucunda sahte fatura düzenlediği tespit edilen mükellefler 

hakkında VTR tanzim edilmektedir. Mükellef adına düzenlenen raporda mükellefin 

faaliyeti komisyon karşılığı sahte fatura ticareti olarak belirlenmekte aynı zamanda bu 

firmanın faturalarını kullanan mükellefler incelemeye sevk edilmektedir.  

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler hakkında VUK 

3. maddesi hükmü gereğince “ vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin 

muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu ” ilkesinden hareketle komisyon geliri 

hesaplanmaktadır. Mükellefin elde etmiş olduğu komisyon geliri ticari kazanç olarak 

kabul edilmekte ve mükellef adına kurumlar Gelir vergisi, geçici vergi ve katma değer 

vergisi yönünden vergi inceleme raporları düzenlenmektedir. Danıştayın vermiş olduğu 

kararlar gereğince yazılan raporlarda kar oranı sahte olarak düzenlendiği tespit edilen 

fatura tutarının % 2’si olduğu kabul edilmektedir. 

Her ne kadar düzenlenen raporlarda komisyon geliri düzenlenen fatura 

tutarının % 2’si olarak belirlense de, piyasada düzenlenen faturaya duyulan ihtiyaç ve 

güvene göre bu mükelleflerin elde ettikleri kazanç sahte olarak düzenlenen fatura 

tutarının % 2 si ile % 10 u arasında değişmektedir.  

Sahte fatura düzenleyenler adına tanzim edilen Vergi Tekniği Raporlarının 

neredeyse tamamına yakını mükelleflerin tutmak zorunda oldukları yasal defter ve 

belgelerine ulaşılamaması nedeniyle, mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri 

tarafından tutulan tarh dosyası ve diğer kayıtlar üzerinden yapılmaktadır.  

Bu durumdaki mükellefler adına tarh edilen vergi ve cezalar bu mükelleflere 

genellikle ulaşılamaması nedeniyle tahsil edilememektedir. Bazı durumlarda, gerçek 

düzenleyiciler tespit edilseler de, Danıştay tarafından belirlenen %2 oranı sembolik 

kaldığından tarh edilen vergi ve cezalar bu kişileri ileriye dönük sahte fatura düzenleme 

işinden caydırmaya yetmemektedir. 
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Sahte belge düzenleme incelemeleri kapsamına göre tam inceleme, kaynağına 

göre planlı inceleme, denetim türü olarak uygunluk denetimi olarak nitelendirilebilir. 

2.13.2. Sahte Belge Kullanımı İncelemeleri 

Yapılan incelemelerde sahte fatura düzenlediği gerekçesiyle adlarına VTR 

düzenlenen mükelleflerin faturalarını kullandığı tespit edilen mükellefler sahte fatura 

kullanma nedeniyle vergi incelemesine sevk edilmektedirler.  

Mükellefler sahte faturayı kullanmakla, gelir ve kurumlar vergisi yönünden 

belgelendirilmeyen gerçek gider veya maliyet unsurlarının belgelendirilmesi veya 

gerçekte olmayan gider veya maliyet unsurlarının gerçekleştirilmiş gibi göstererek daha 

az vergi ödemeyi amaçlamaktadırlar.  

Ayrıca mükellefler KDV yönünden, söz konusu sahte faturaları kullanmak 

suretiyle indirim konusu yapılacak KDV’nin tutarını yükselterek daha az KDV ödemeyi 

amaçlamaktadırlar. 

Asıl vergi kayıp ve kaçağı sahte faturayı kullanan bu mükellefler nezdinde 

oluşmakta ve bu mükellefler talep ettiği için sahte fatura düzenlenmektedir. 

Sahte fatura kullanan mükellefler hakkında yapılan incelemeler sonucunda iki 

farklı durum ortaya çıkmaktadır. 

a) Mükellefin faturada belirtilen malı gerçekten almadığı veya faturada yer alan 

gidere gerçekten katlanmadığı gerekçesiyle gelir / kurumlar vergisi raporları ile Katma 

Değer Vergisi Raporları birlikte tanzim edilmektedir. 

b) Mükellefin faturada belirtilen maliyet veya gidere gerçekten katlandığı 

ancak faturanın sahte olduğu gerekçesiyle sadece KDV raporu tanzim edilmektedir. 

Uygulamada, iş yoğunluğu nedeniyle ve incelemeyi bu şekilde bitirmek daha 

kolay olduğu için; faturada gösterilen gelir ve maliyetlerin kabul edilip sadece 

KDV’lerin reddine yönelik raporların tanzim edildiği görülmektedir. 
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Sahte belge kullanma incelemeleri kapsamına göre sınırlı inceleme, kaynağına 

göre planlı inceleme, denetim türü olarak uygunluk denetimi olarak nitelendirilebilir. 

2.13.2.1. Sahte Belge Kullanma İncelemelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 

Hususlar 

Sahte Belge Kullanımı nedeniyle yapılan incelemelerde mükellef kişi ya da 

kurum yetkililerince sahte belge kullanımı fiilinde kasıt unsurunun bulunup 

bulunmadığı durumunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Çünkü incelemeler 

sonucunda düzenlenecek rapor türleri de bu konunun açıklığa kavuşturulmasından sonra 

netlik kazanacaktır. Bu konuda raporumuzun önceki bölümlerinde açıkça yer verildiği 

üzere 306 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile düzenlemeler yapılmıştır. 

306 Seri No’lu Tebliğe göre; failin, fiilin oluşturduğu suçtan sorumlu 

tutulabilmesi için kastın mevcudiyeti gerekmekte, kasten hareket edilmiş sayılabilmesi 

için suçu oluşturan fiilin bilerek ve isteyerek işlenmiş olması, dolayısıyla da bunun 

araştırılması icap etmektedir.
84

 

Sahte belgeyi kullanan mükellefin belgenin sahte olduğunu bilmesi gerekiyorsa 

bir başka deyişle, kasıt söz konusu ise Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde tarif 

edilen bir sahte belge kullanımı söz konusu olacaktır. Aksi takdirde sucun manevi 

unsuru oluşmadığından durum madde kapsamında değerlendirilmeyecektir. Buna göre, 

kaçakçılık sucunun oluşması sahte belgenin bilerek kullanıp kullanılmadığının tespitine 

bağlıdır.  

Vergi incelemesine yetkili olanlarca yapılan sahte belge kullanımı 

incelemelerinde, söz konusu belgelerin bilerek kullanılıp kullanılmadığının 

değerlendirilmesi yapılacak ve bu belgelerin bilerek kullandığı değerlendirmesi yapılan 

mükellefler hakkında vergi suçu raporları düzenlenerek haklarında cumhuriyet 

savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca, bu belgelerin kullanılması 
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sonucu vergi zıyaına da sebebiyet verilmiş olması halinde de vergi zıyaı cezasının 344. 

maddenin üçüncü fıkrası uyarınca üç kat uygulanması gerekmektedir. Bununla birlikte, 

bu mükellefler VUK’ un Ek-1. maddesine göre uzlaşma hükümlerinden de 

faydalanamayacaklardır.  

2.13.2.2. Kasıt Unsurunun İspatı 

Düzenlenen fatura sahte ise ve bilerek kullanılmış ise bu faturanın bir 

komisyon karşılığında alınmış olması gerekmektedir. Yani alınan fatura karşılığında 

sadece komisyon bedeli ödenmiş olmalıdır. 

Bazı durumlarda mükelleflere almış oldukları malların karşılığında sahte 

faturalar da verilebilmektedir. Bu durumdaki mükelleflerin mal alışları karşılığında 

aldıkları sahte faturaları bilerek kullandığını iddia etmek vergilendirme açısından doğru 

değildir.  

Sahte belgedeki tutarın toplam alışlar içerisindeki oranı daha da önemlisi, bu 

belge yoluyla ziyaa uğradığı öne sürülen vergi tutarının büyüklüğü tek başına fiilin 

bilerek işlendiğinin delili olmamakla beraber fiilin bilerek işlenmiş olma ihtimalini 

belirginleştirmekte rakam ve oran yükseldikçe, “bilerek” kullanma ihtimali artmaktadır. 

Buna mukabil belgedeki tutarın düşük olması ve bu tutarın toplam alışlar içindeki 

oranının küçüklüğü, fiilin bilerek işlenmediğinin karinesi olarak değerlendirilmektedir.  

TTK’nın 18. maddesinin ikinci fıkrasında, Her tacirin, ticaretine ait bütün 

faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerektiği hükmü yer 

almaktadır.
85

 

VUK’nun 134. maddesinde vergi incelemelerinin amacının; ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanması olduğu hüküm 

altına alınmıştır. Bu amaç, vergilendirmede vergiyi doğuran olayın ve bu olaya ilişkin 

işlemlerin gerçek içeriğinin ortaya çıkarılması ile sağlanacaktır. 
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VUK’ un 3. maddesinin (B) bendine göre; “ vergilendirmede vergiyi doğuran 

olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek içeriğinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay 

ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek içeriğinin yemin hariç her turlu delille 

kanıtlanabileceği” hükmü yer almaktadır. ...İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan 

veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması 

halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.  

Sahte belge kullandığı tespit edilen bir mükellefin, söz konusu belgeleri 

bilmeden kullandığının kabul edilmesi durumu; belge konusu malı bir araya getirecek 

sermayeden, araç, gereç ve personelden yoksun olan, ticari organizasyonu olmayan, 

ticari geçmişi ve piyasa itibari bulunmayan mükellefe sahte fatura kullanıcısı tarafından 

yapılan yüksek tutarlı ödemelerin nakit olarak elden yapılması, iktisadi icaplara 

uymayan ve normal olmayan bir durumun olduğu anlamına gelecektir.  

Ancak mükellefler inceleme esnasında bu faturaları bilmeden kullandıkları 

izlenimi verebilmek için ödemelerini muvazaalı olarak çek keşide/ciro ederek veya 

banka havalesi/virman ile gerçekleştirmekte daha sonrada da aşağıdaki yöntemlere 

başvurmaktadırlar.  

Sahte belge kullananlar tarafından yapılan ödemeler genellikle çek keşide/ciro 

ederek yapılmaktadır. Nadiren de olsa sahte fatura düzenleyenin banka hesaplarına 

havale gerçekleşmektedir. Havale yoluyla yapılan ödemelerde çoğunlukla düzenleyici 

ile kullanıcı ilişkili kişiler olmaktadır. Banka havalesi işlemlerinde sahte fatura 

düzenleyenler kimi zaman sahte fatura kullananın akrabası veya güvendiği kişiler 

olmaktadır. Ancak, bu işlemlere ticari hayatta ender rastlanmaktadır. Çoğunlukla sahte 

fatura düzenleyenlere yapılan ödemeler çek keşide/ciro etmek suretiyle olmaktadır. 

Sahte fatura kullananlar ödeme esnasında, kimi zaman kendi çeklerini keşide etmekte, 

kimi zaman da müşteri çekini ciro etmektedirler. Çekle yapılan ödemelere ilişkin 

muvazaalı işlemlerde karşılaşılan iki durumdan ilki şu şekilde gerçekleşmektedir; 

1-Öncelikle sahte fatura kullanan aldığı sahte faturalar karşılığında, sahte fatura 

düzenleyene kendi çekini vermekte veya müşteri çekini ciro etmektedir.  
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2-Çeki alan sahte fatura düzenleyicisi, bu kişi kanuni temsilci de olabilmekte 

veyahut kanuni temsilcinin güvendiği adamı da olabilmekte, çeki ciro ederek tekrar 

sahte faturayı kullanana geri vermektedir. Sahte fatura kullanıcısının çeki vermesi ile 

düzenleyicinin çeki tekrardan kullanıcıya ciro etmesi aynı anda olmaktadır.  

3-Verdiği çek kendisine dönen sahte fatura kullanıcısı çeki tahsil etmek üzere 

çoğunlukla kendi personeline veya güvendiği başka kişiye çekin tahsilâtını 

yaptırmaktadır. 

4-Kullanıcının personeli çek bedelini bankadan tahsil ederek, kullanıcının mal 

varlığına dâhil etmektedir. 

Çekle yapılan ödemelerde karşılaşılan ikinci durumda süreç şu şekilde 

işlemektedir; 

1-Sahte fatura kullanan aldığı sahte faturalar karşılığında, sahte fatura 

düzenleyene kendi çekini vermekte veya müşteri çekini ciro etmektedir. Bu yöntemde 

daha çok kullanıcı kendi çekini keşide etmektedir. Piyasa koşullarında keşide tarihi ileri 

bir tarihe atılarak çek vadeli yapılmaktadır. Ancak bu durumda kullanıcı çekinin keşide 

tarihi ile faturanın düzenlendiği tarih aynı gün olmaktadır. Burada çeki alan düzenleyici 

çeki malvarlığına dâhil etmemelidir. Çeki alan düzenleyicinin her zaman bunu tefecilere 

kırdırma ihtimalinin varlığı kullanıcı açısından risklidir. O yüzden sahte fatura 

kullanıcısı bu riske girmek istemeyecektir. 

2-Sahte fatura kullanan, çeki düzenlediği tarihte, çeki düzenleyenle beraber 

muhatap banka şubesine gitmektedir. Çek bedelinin sahte fatura düzenleyen tarafından 

tahsili sırasında kullanıcı veya adamı banka şubesinde bulunmaktadır. Sahte fatura 

düzenleyen çeki elden nakit olarak tahsil etmektedir. Sahte fatura düzenleyenin 

çoğunlukla herhangi bir banka hesabı bulunmamaktadır. Banka hesabı bulunsa bile, bu 

hesaplar hareketsiz olmaktadır. 

3-Elden tahsilâtı yapan sahte fatura düzenleyicisi, aynı anda şubede bulunan 

sahte fatura kullanıcısına veya adamına tahsil ettiği parayı elden tekrar vermektedir. 
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Düzenleyici bu esnada komisyonunu almaktadır. Arta kalan para tekrar kullanıcının 

malvarlığına dâhil olmaktadır. 

Banka havalesi ile yapılan muvazaalı işlemler sıklıkla olmamaktadır. Banka 

havalesinin olduğu durumlarda kullanıcı ve düzenleyiciler arasında akrabalık bağı, grup 

şirketler tarzı yakın ilişkiler bulunmaktadır. Örneğin iki grup şirketin birbirine sahte 

fatura düzenlemesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Sahte fatura kullanan grup şirket 

bunu hesaplanan KDV’nden indirmekte ayrıca fatura tutarını da maliyetlerine dâhil 

etmektedir. Sahte fatura düzenleyen grup şirket ise yüksek miktarlı hesaplanan 

KDV’den dolayı ortaya çıkan ödenecek KDV’ni sahte fatura kullanarak ciddi biçimde 

azaltmaktadır. Banka havalesi ile yapılan ödemelerde en önemli unsur kullanıcıyla 

düzenleyici arasındaki güven sorunudur. Her zaman için sahte fatura düzenleyicisinin 

hesaplarına yatan paraların, tekrardan sahte fatura kullanıcısının mal varlığına dâhil 

olmama riski mevcuttur. Bu yüzden riski bertaraf etmek için ödemeler çoğunlukla çekle 

yapılmaktadır. 

Yapılan sahte fatura kullanma incelemelerinde yukarıda yapılan ödeme 

şekilleri takip edilmeli, nakit ve elden ödemelerde mükelleflerden VUK’ un 3. 

maddesinin (B) bendinin son fıkrası gereğince bu durumun ispatı sahte fatura 

kullanıcısından istenmeli, ispat edilememesi durumunda söz konusu sahte faturanın 

bilerek kullanıldığı değerlendirilmelidir.  

Uygulamada sahte fatura kullanma incelemelerinde ödemelerin banka veya 

çekle yapıldığı tespit edildikten sonra herhangi bir araştırma yapılmadan bu faturaların 

bilmeden kullanıldığı değerlendirilmektedir. İstanbul ilinde yapılan sahte fatura 

kullanma incelemelerinin neredeyse tamamında faturaların bilmeden kullanıldığı 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Yukarıda anlatılan süreç göz önünde bulundurularak yapılan bir vergi 

incelemesi sonucunda sahte fatura kullanıcısı tarafından yapılan ödemenin muvazaalı 

olduğu sonucuna varılacak ve faturanın bilerek kullanıldığı değerlendirilecektir. Bu 

durum da mükellefleri ileride sahte fatura kullanmaktan caydırıcı bir unsur olacaktır.  
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Sahte fatura kullanıcısı tarafından sahte belge konusu mallara ilişkin, 

depolama, ambar girişi çıkışı ile malın nakliyesi gibi mal hareketlerinin 

belgelendirilmemesi, teknik icaplara uymayan ve normal olmayan bir durum olup mal 

sirkülâsyonunun ispatının yapılamadığını göstermektedir. 

Yukarıda anlatılan para hareketleri ile mal hareketleri birlikte 

değerlendirilerek söz konusu faturaların bilerek veya bilmeyerek kullanıldığı 

değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.   

2.13.2.3. Sahte Belge Kullanan Mükelleflerin Gider ve Maliyet Açısından 

Değerlendirilmesi 

Sahte belge kullanımı yönünden yapılan vergi incelemelerinde, inceleme 

sonucunda düzenlenecek inceleme tespit tutanağına göre, önceki bolümde ayrıntılı 

olarak değinilen ve kısaca sahte belgeye konu olan mal veya hizmetin gerçekten alınıp 

alınmadığı hakkında yapılan değerlendirmeler sonucunda gelir vergisine veya kurumlar 

vergisine konu VİR düzenlenip düzenlenmeyeceği netlik kazanacaktır. Eğer yapılan 

tespit ve değerlendirmeler sonucunda, mükellefin söz konusu sahte belgeleri bilerek 

kullandığına karar verilmişse, kullanılan sahte belgeler karşılığında bir mal teslimi veya 

hizmet ifasının bulunup bulunmadığının ortaya konması için mükellefin faaliyet 

konusuna göre kaydi envanter, randıman incelemesi yapılarak mükellefin bu malı satın 

alıp almadığı belirlenerek gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca 

mükellefin faaliyetinin (Örn. Hizmet İşletmesi) veya kayıt düzeninin kaydi envanter 

veya randıman incelemesi yapılmasına elverişli olmadığı durumlarda diğer veriler göz 

önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Ancak iş yoğunluğu 

ve uzun sürecek verimsiz bir inceleme sürecine girmemek için mal hareketi gerçek 

kabul edilerek maliyet kabul edilmektedir. Bu durum da sahte fatura kullanımının 

sadece KDV ödememek için kullanıldığı sonucuna götürmektedir.  Genel olarak bu 

kabule dayalı raporlar düzenlenmekte ve gerçek durumu yansıtmayan incelemeler 

sonucunda beklenen maksat hasıl olmamaktadır. 
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2.13.2.4. Sahte Belge Kullanan Mükelleflerin Katma Değer Vergisi 

Yönünden Değerlendirilmesi 

KDV’de vergi indirim sisteminin esasları 29. maddede düzenlenmiştir. Alınan 

Kanunun vergi indirimi ile ilgili 29. maddesinde;  

“1- Mükellefler yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma 

değer vergisinden, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler;  

a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen 

fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, 

b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,”
86

 

şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

KDVK’ nun 34. maddesinde ise; yurt içinde sağlanan veya ithal olunan mal ve 

hizmetlere katma değer vergisinin, alış faturası ve benzer vesikalar üzerinde ayrıca 

gösterilmek ve bu vesikalar yasal defterlere kaydedilmek şartıyla indirileceği 

belirtilmiştir. 

Yukarıda yer alan kanun hükümlerinden de anlaşılacağı üzere bir belgede yer 

alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için; 

1- Mükellefe, o belgenin dayanağı olan işlem çerçevesinde gerçek bir mal 

teslimi ve hizmet ifasının yapılmış olması, 

2- İndirim konusu yapılacak katma değer vergisinin fatura vb. vesikalarda 

ayrıca gösterilmesi, 

3- Söz konusu fatura ve benzeri vesikaların yasal deftere kaydedilmesi, 

şarttır. 
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Öte yandan, KDVK’ nun 32. maddesi ile 11. maddesi uyarınca vergiden istisna 

edilmiş bulunan işlemlerle ilgili faturalarda gösterilen katma değer vergisinin, 

mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanarak katma değer vergisinin 

indirilmesi; vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin 

indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisinin işlemleri 

yapanlara iade olması olanağı tanınmıştır. 

Katma değer vergisi indirimi yapılabilmesi için her şeyden önce indirimin 

yasal bir şekilde belgelendirilmesi gerekmektedir. Buna göre bir mal teslimi veya 

hizmet ifasını içermeyen (sahte olarak düzenlenen ) belgelerde yer alan katma değer 

vergisinin indirimi olanaklı değildir. 

Sahte faturada yer alan katma değer vergisinin indiriminin kabul edilmeyeceği 

konusunda Danıştay ve Maliye Bakanlığı görüş birliği içindedir. 

Düzenlenen inceleme raporlarında sahte fatura kullanan mükelleflerin bu 

faturaları bilerek veya bilmeden kullandıkları değerlendirildikten sonra raporumuzun 

önceki bölümlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilecektir. 

 2.13.2.4. Sahte Belge Düzenleyen ve Kullananlara Uygulanacak Cezalar 

Sahte yada muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme yada kullanma fiili 

vergi suçunu oluşturmaktadır. Vergi suçu; vergi mükellef veya sorumlularıyla bunlarla 

hukuki ilişkide bulunan üçüncü kişilerin VUK’ da tanımı yapılan davranış biçimleriyle 

vergi kanunlarının hükümlerini ihlal etmeleridir. 

VUK’ da, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura düzenleyen veya 

kullananlar için vergi cezası ile hapis cezası olmak üzere iki tür ceza birlikte 

uygulanmak üzere öngörülmüştür. 
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2.13.2.5.1. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar 

VUK’nun kaçakçılık suçları ve cezaları başlıklı 359 uncu maddesinde; 

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

mecburiyeti bulunan; 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan 

veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya 

defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu 

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

ortamlarına kaydedenler, 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, 

Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı 

noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi 

incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün 

uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma 

dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe 

aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. 

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

mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok 

ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin 

asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri 

kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir 

muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte 

belgedir. 

c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan 

kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya 

bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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371. maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara 

bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların 

uygulanması 344. maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel 

teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır. 

Anılan madde uyarınca, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler ve 

bu belgeleri kullananların onsekiz aydan üç yıla kadar, belgelerin asıl ve suretlerini 

tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananların ise üç 

yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. 

Türk Ceza Kanununun 51. maddesine göre; işlediği suçtan dolayı iki yıl veya 

daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilen kişilerin cezalarının ertelenebileceği
87

 

hükme bağlanmıştır. Bu durumda onsekiz ay ile iki yıl arasında hapis cezası alanların 

cezalarının ertelenebilmesi mümkündür.  

TCK’nın 21. maddesinde suçun oluşması kastın varlığına bağlanmıştır. Sahte 

veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme incelemelerinde sahte fatura 

düzenleme fiili bilmeden işlenemeyeceğinden kasıt unsuru karine olup, ayrıca 

değerlendirilmesine gerek yoktur.  

Ancak sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımı 

nedeniyle yapılan incelemelerde mükelleflerce sahte belge kullanımı fiilinde kasıt 

unsurunun bulunup bulunmadığı durumunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Dolayısıyla inceleme sonucunda düzenlenecek rapor türleri ve eleştirilen hususlar bu 

konunun açıklığa kavuşturulmasından sonra netlik kazanacaktır. 

306 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, yapılan incelemeler sonucu sahte veya 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı tespit edilen mükellefler için kasıt 

unsurunun araştırılıp araştırılmayacağı, bu belgeleri bilmeden kullandığı belirlenenler 
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hakkında vergi suçu raporları düzenlenip düzenlenmeyeceği hususlarında duraksamaya 

düşüldüğü anlaşılmış ve aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.  

Bilindiği üzere,  VUK’nun 4369 sayılı Kanunla 29/07/1998 tarihli ve Mükerrer 

23417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Değişmeden önceki 344. maddesinin 2 

numaralı bendinde, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya 

bunları bilerek kullanmak kaçakçılık fiili olarak belirlenmiş ve bu belgeleri düzenlemek 

yada bilerek kullanmak suretiyle vergi ziyaına neden olunması halinde oluşan 

kaçakçılık suçunu işleyenler hakkında hükmolunacak ağır hapis cezası da değişmeden 

önceki 359. maddenin 2 numaralı bendinde düzenlenmiş idi.  

4369 sayılı Kanunla, 01/01/1999 tarihinden geçerli olmak üzere ceza 

hükümlerinde bazı değişiklikler yapılmış ve kaçakçılık suçları ile bu suçlar için 

hükmolunacak hapis cezalarına yeniden düzenlenen 359. maddede yer verilmiştir. Bu 

düzenlemede kasıt unsuru taşıyan ve aynı zamanda nitelikli fiiller kaçakçılık suçu 

olarak belirlenmiş ve sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi 

veya bunların kullanması da kaçakçılık suçları arasında sayılmıştır.  

Maddede sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar 

varmış gibi düzenlenen belge, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ise gerçek bir 

muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya 

miktar itibariyle gerçeğe aykırı bir şekilde yansıtan belge olarak tanımlanmıştır.  

Öte yandan, TCK’nın 1 inci maddesinde suçlar; cürüm ve kabahat olarak 

belirlenmiş, aynı Kanunun 45 inci maddesinde de, cürümde kastın bulunmaması halinin 

cezayı kaldıracağı hükmüne yer verilmiştir.  

Buna göre; failin, fiilin oluşturduğu suçtan sorumlu tutulabilmesi için kastın 

mevcudiyeti gerekmekte, kasten hareket edilmiş sayılabilmesi için suçu oluşturan fiilin 

bilerek ve isteyerek işlenmiş olması, dolayısıyla da bunun araştırılması icap etmektedir.  

Yukarıdaki hükümler göz önüne alındığında, sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belgenin gerek düzenlenmesinin gerekse kullanılmasının kaçakçılık suçunun 

oluşması yönünden ayrı değerlendirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Sahte 
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veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi, kastın karinesi olup, bunun 

ayrıca değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, gerçekte yapılan bir mal 

veya hizmet alımı karşılığında mal veya hizmeti sağlayan tarafından kendi belgesi 

yerine bir başka mükellefin belgesi verilebilmektedir. Bu gibi durumlarda iş veya 

hizmetin mahiyetine göre belgeyi alan tarafın bu belgenin mal veya hizmetin sağlandığı 

mükellefe ait olup olmadığını bilemediği durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu gibi 

durumlarda sahte belgeyi kullanmış olan mükellefin, bu belgenin satın aldığı mal veya 

hizmeti sağlayana ait olmadığını bilip bilmemesi önem taşıyacaktır. Şayet kullanıcının 

belgenin sahte olduğunu bilmesi gerekiyorsa, bir başka deyimle, kasıt söz konusu ise 

burada 359 uncu maddede belirtilen anlamda bir sahte belge kullanımı söz konusu 

olacaktır. Aksi takdirde ise suçun manevi unsuru oluşmadığından durum madde 

kapsamında değerlendirilemeyecektir.  

Bu itibarla, kaçakçılık suçunun oluşması sahte veya muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belgenin bilerek kullanılıp, kullanılmadığının; diğer bir anlatımla, bu 

kullanımda kastın bulunup bulunmadığının değerlendirilmesine ve belirlenmesine bağlı 

bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

belgelerin bilerek, isteyerek kullanılıp kullanılmadığının vergi incelemesine yetkili 

olanlarca değerlendirilmesi ve bu belgeleri bilerek kullandığı sonucuna varılan 

mükellefler için vergi suçu raporları düzenlenmesi, haklarında cumhuriyet savcılıklarına 

suç duyurularında bulunulması ile bu belgelerin kullanılması sonucu vergi ziyaına da 

sebebiyet verilmiş olması halinde 344 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca üç kat 

vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmektedir.  

Ancak, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek kullanılıp 

kullanılmadığının araştırılmasında bu belgeleri bilmeden kullandığı sonucuna varılan 

mükellefler adına vergi suçu raporları düzenlenmemesi ve haklarında cumhuriyet 

savcılıklarına suç duyurularında bulunulmaması icap etmektedir. Ayrıca, bu belgeleri 

kullanmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet verilmiş olması halinde bu mükellefler 

adına 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesi 

gerekmektedir.” hükmüne yer vermiştir. 
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Bu düzenleme sonucunda; sahte belge kullanan mükelleflerle ilgili 

incelemelerde dikkat edilecek husus, sahte belgenin mükellef tarafından bilerek 

kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesidir. Bilerek kullanma konusunda inceleme 

elamanının vereceği karar belirleyici olacaktır. İnceleme elamanı da, bu kararı verirken 

kasıt unsurunun bulunup bulunmadığını araştıracak ve değerlendirmesini buna göre 

yapacaktır. 

Sahte belge kullanma incelemelerinde inceleme elemanı tarafından 

değerlendirme yapılırken kullanılan faturanın değer olarak yüksekliği ve kullanılan 

fatura tutarının toplam alışlara oranı vb. göz önünde bulundurularak faturanın 

kasten alınıp alınmadığı değerlendirilse de tanzim edilen raporların çok büyük bir 

kısmında inceleme elemanı faturaların bilmeden kullanıldığı yönünde 

değerlendirme yapmaktadır. Sahte faturayı bilmeden kullandığı tespit edilen 

mükellefler, adlarına kesilmesi öngörülen vergi ve cezaları için uzlaşma 

hükümlerinden faydalanabilmektedir. 

2.13.2.5.2. Vergi Ziyaı Cezası 

VUK’nun 341. maddesinde vergi zıyaı, “ mükellefin veya sorumlunun 

vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine 

getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk 

ettirilmesi” şeklinde tanımlanmıştır. 

Aynı kanunun 344. maddesinin ikinci fıkrasında da vergi ziyaına kaçakçılık 

suçunu düzenleyen 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu cezanın 

üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.  

VUK 367. maddesinde 359. maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya 

hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına 

engel teşkil etmez hükmü yer almaktadır. Sahte fatura düzenlenmesi tek başına vergi 

ziyaı suçunun oluşmasına neden olmamakta, aynı zamanda bu faturaların kullanılması 

da gerekmektedir.  
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Vergi ziyaı suçunun oluşabilmesi için kasıt yani bilme unsuru aranmaz. Vergi 

ziyaı suçunda suçun oluşabilmesi için vergi kaybının meydana gelmesi yeterlidir. 

Uygulamada Vergi Müfettişlerince tanzim edilen inceleme raporlarının çok büyük bir 

kısmında Vergi Usul Kanunu 306 Seri Nolu Genel Tebliğine atıf yapılarak 

mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeyi bilmeden kullandığı 

değerlendirmesi yapılarak bir kat vergi ziyaı cezası önerilmektedir.  

2.13.2.5.3. Özel Usulsüzlük Cezası 

VUK’ un 353. maddesinin 1. ve 2. fıkrasında; “Verilmesi ve alınması icabeden 

fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının 

verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı 

meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların 

herbirine, her bir belge için 11.000.000 liradan (432 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği
88

 

ile 1.1.2014'den itibaren 190 -TL) aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken 

meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda 

yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 5.000.000.000 lirayı (432 Sıra 

No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2014'den itibaren 97.000 -TL) geçemez.  

2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu 

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile 

Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, 

kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı 

meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, 

her bir belge için 11.000.000 lira (432 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2014'den 

itibaren 190 -TL) özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının 

toplamı her bir tespit için 500.000.000 lirayı (432 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 
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 412 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, (20.01.2012 Tarih ve 28179 Sayılı T.C. Resmi 

Gazete). 
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1.1.2014'den itibaren 9.700 -TL) bir takvim yılı içinde ise 5.000.000.000 lirayı (432 

Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2014'den itibaren 97.000 -TL) aşamaz.” 

hükmüne yer vermiştir.  

Aynı maddenin son bendinde “Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda 

vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde bu ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca 

kesilir ve bu cezalar hakkında 336 ncı madde hükmü uygulanmaz.” düzenlemesine yer 

verilmiştir.  

İstanbul ili Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında görevli 

Vergi Müfettişlerince yapılan sahte belge kullanma incelemelerinde sahte fatura 

kullandığı tespit edilen mükellefler hakkında, bilerek veya bilmeyerek kullandığı ayrımı 

dikkate alınmadan kullanılan sahte faturanın KDV dahil tutarı üzerinden yukarıdaki 

kanun maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası kesilmesi önerilmektedir.  

Sahte fatura kullanma gerekçesi ile incelemeye sevk edilen mükellefler söz 

konusu faturaları VUK’nun 116 ve müteakip maddeleri gereğince düzeltme 

beyannamesi ile düzeltmiş olsalar dahi bu mükellefler adına düzenlenen inceleme 

raporlarında sadece özel usulsüzlük cezası kesilmesi önerilmektedir. Bu cezanın 

kesilmesi bile tek başına bir inceleme süreci gerektirmekte olup, iş gücünün verimli 

kullanılmasını ve vergi denetiminin etkinliğini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Ayrıca, özel usulsüzlük cezasının kesilmesi yönünde Grup Başkanlıkları 

arasında bir uygulama birliği de bulunmamaktadır. Bazı Grup Başkanlıklarında 

düzenlenen inceleme raporlarında özel usulsüzlük cezası kesilmesi önerilirken, 

bazılarında ise önerilmemektedir.  

Bununla birlikte, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 23.11.2009 tarih 

ve E:2009/212, K:2009/456 sayılı Kararına göre; hesap döneminin kapanmasından 

sonra mükellef adına bir kısım emtia alımlarında belge alınmadığı ve bir kısım emtia 

satışlarına fatura düzenlenmediği gerekçesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 353/1 

maddesine göre mükellef adına özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceğine karar 

verilmiştir. 
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2.13.3. Risk Analizi İncelemeleri
89

 

Yapılacak vergi incelemeleri, sektör, konu ve mükellefler itibarıyla esas olarak, 

Vergi Denetim Kurulu bünyesinde kurulan, Risk Analiz Merkezinde (VDK-

RAMER’de), mevcut ve yeni geliştirilen programlar kullanılarak yapılan analiz ve 

mukayeseler neticesinde belirlenmektedir.  

Bu kapsamda, VDK-RAS kullanılarak yapılan çalışmalar çerçevesinde 

belirlenen sektörler ve konularda vergi incelemeleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca; Yıl 

içerisinde ortaya çıkan ihbar ve şikâyet konuları hakkında gerekli vergi incelemeleri 

gerçekleştirilmektedir. Yapılmakta olan teftiş, soruşturma, inceleme ve denetimler 

sırasında ortaya çıkan vergi inceleme talepleri karşılanmaktadır. Kamu kurum ve 

kuruluşlarından intikal eden ve doğrudan veya dolaylı olarak vergisel konuları içeren 

inceleme ve denetim talepleri sonuçlandırılmaktadır. 

Risk analiz incelemeleri kapsamına göre tam veya sınırlı inceleme, kaynağına 

göre planlı inceleme, denetim türü olarak uygunluk denetimi olarak nitelendirilebilir. 

2.13.4. İade İncelemeleri 

Vergi ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin KDV iadesi, GV iadesi, KV 

iadesi, İade diğer (ÖTV iadesi), GV stopaj iadesi ile ilgili yapılan incelemelerdir. 

İade incelemelerinin tamamı kapsamına göre tam veya sınırlı inceleme, 

kaynağına göre iade incelemesi, denetim türü olarak uygunluk denetimi olarak 

nitelendirilebilir. 

2.13.5. İhbar İncelemeleri 

Vergi Denetim Kurulu İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme 

Komisyonu Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge uyarınca ilgili Komisyonlar tarafından 

karara bağlanan ihbar ve şikâyetler çerçevesinde görev tevdi edilen Vergi Müfettişleri, 

ihbar ve şikâyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirir. Söz konusu ihbarda ilgili 

                                                           

89
 Bu bölüm VDKB 2013 yılı faaliyet raporundan alınmıştır. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 2013 Yılı 

Faaliyet Raporu, 2014, s.35. 
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mükellef veya sorumlunun vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunması, ihbar 

edilen konunun normal vergi incelemesiyle ortaya çıkarılmasının mümkün olmaması ve 

kanıtların ancak arama ile elde edilebileceği kanaatine varılması halinde, bu mükellef 

veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama 

yapılabilir. 

İhbar incelemeleri kapsamına göre tam veya sınırlı inceleme, kaynağına göre 

ihbarlı inceleme, denetim türü olarak uygunluk denetimi olarak nitelendirilebilir. 

2.13.6. Fiili Envanter (Randıman) Vergi İncelemeleri  

Bilindiği gibi, “Fiili Envanter Denetimi” ile mükelleflerin dönem sonunda 

mevcutlarıyla ilgili olarak çıkarmak zorunda olduğu envanterinin, envanter defterine 

kaydedilip kaydedilmediği, envanter defterinde kaydedilmiş olan emtia miktarının, 

işyerinde bulunan emtia miktarıyla uyumlu olup olmadığının kontrolü amacı ile yapılır. 

Buna göre fiili envanter denetimi dönem sonlarında yapılabileceği gibi mükellef haber 

verilmeksizin istenilen tarihte de yapılabilir. Ancak uygulamada fiili envanter denetimi 

daha çok dönem sonlarına çok yakın bir tarihte yada hesap döneminin kapanışını 

müteakip günler gibi özellikli günlerde yapılmaktadır.  

Mükellefler nezdinde gerek vergi incelemeleri nedeniyle gerekse gelir 

idaresinin belli zamanlarda düzenli olarak yaptığı fiili envanter sayımları sonucu 

faturasız mal bulundurulduğu tespit edilebilmektedir. Buna göre, Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun 9. maddesinde göre; fiili yada kaydi envanter sırasında belgesiz mal 

bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar 

nedeniyle ziyaı uğratılan katma değer vergisi, belgesiz mal bulunduran veya hizmet 

satın alan mükelleften cezalı olarak aranılmaktadır. 

Faturasız mal bulundurulması veya hizmet satın alınması durumunda bu malı 

bulunduran veya hizmeti satın alandan bu verginin cezalı olarak alınabilmesi için 

öncelikle durumun yapılan fiili veya kaydi envanterle ortaya konulması gerekiyor. 

Faturasız mal bulundurulması veya hizmet satın alınması durumunun tespitinden sonra 

bu mal ve hizmetlere ilişkin belgelerin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük 

süre verilecek. Verilen 10 günlük süre içinde alış belgelerinin ibraz edilmemesi halinde 
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tespit tarihindeki emsal bedel üzerinden hesaplanacak katma değer vergisi alışlarını 

belgeleyemeyenler adına re’sen tarh edilecek, yapılacak bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı 

cezası uygulanacaktır. 

Mükelleflerin bu şekilde sorumlu tutularak ödemek durumunda kaldıkları KDV 

onlar açısından “Yüklenilen KDV” niteliğinde olduğundan vergi dairesine ödemeleri ve 

kanuni defterlerine kaydetmeleri koşuluyla indirim KDV olarak dikkate 

alabileceklerdir.  Ancak kesilen cezanın KDV açısından indirim konusu yapılması 

mümkün olmadığı gibi gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde de gider olarak 

dikkate alınamayacaktır. 

KDV Kanununun 9/2. maddesindeki bu düzenlemede belgesiz alınan mal ve 

hizmetleri satanlara bu satışlarla ilgili olarak, vergi inceleme raporuna dayanılarak 

katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, zıyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin 

cezanın ayrıca alıcılardan alınamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bu düzenlemenin gereği olarak satıcı nezdinde önceden yapılan vergi 

incelemesi dolayısıyla satıcı adına bir tarhiyat yapılmış olması durumunda bir de alıcı 

nezdinde tarhiyat yapılmayacaktır. 

Fiili envanter (randıman) incelemeleri kapsamına göre tam inceleme, 

kaynağına göre planlı inceleme, denetim türü olarak uygunluk denetimi olarak 

nitelendirilebilir. 

2.13.7. Tefeci İncelemeleri 

Vergi Denetim Kurulu İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme 

Komisyonu Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge uyarınca ilgili Komisyonlar tarafından 

karara bağlanan tefeci kapsamında incelenmesi uygun görülen incelemelerdir. Tefeci 

incelemeleri mahkeme ve savcılık takipli tefeci şikayet incelemeleri olabileceği gibi, 

risk analizi kapsamında değerlendirilen ve kredi kartları ile tefecilik yapılan POS tefeci 

incelemeleridir. 
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Tefeci incelemeleri kapsamına göre tam inceleme, kaynağına göre planlı 

inceleme, denetim türü olarak uygunluk denetimi olarak nitelendirilebilir. 

2.13.8. Belgesiz Alış – Satış İncelemeleri 

Mükellefler genel kural olarak bütün satış ve hâsılatları için belge 

düzenlemekte ve bunları beyanlarına yansıtmaktadır. Ancak genel kural bu olmakla 

birlikte yapılan vergi incelemeleri sonucunda, mükelleflerin belgesiz ve kayıt dışı 

satışların bulunduğu görülebilmektedir.  

Belgesiz alış satış incelemeleri kapsamına göre sınırlı inceleme, kaynağına 

göre planlı inceleme, denetim türü olarak uygunluk denetimi olarak nitelendirilebilir. 

2.13.9. Karşıt İncelemeler 

Yapılan olağan, ihbarlı ve aramalı incelemelerde bir hususun doğruluğunu 

araştırmak üzere konuyla ilgili kişinin defter belge ve kayıtlarına ya da bilgisine 

başvurulan incelemelerdir. 

Karşıt incelemeler kapsamına göre sınırlı inceleme, kaynağına göre karşıt 

inceleme, denetim türü olarak uygunluk denetimi olarak nitelendirilebilir. 

2.13.10.  Tasfiye Veraset İncelemeleri 

Tasfiye ve veraset ile ilgili yapılan incelemelerdir.  

Tasfiye işlemlerinin incelenmesi talebini içeren dilekçenin vergi dairesine 

verilmesinden itibaren en geç üç ay içinde vergi incelemelerine başlanacak, vergi 

incelemesinin bitmesini takip eden otuz gün içinde de vergi dairesi, söz konusu vergi 

incelemesinin sonucunu tasfiye memurlarına bildireceklerdir. Buna göre, kurumdan 

aranan vergilerin sonucu alınıncaya kadar tasfiye memurlarının Kurumlar Vergisi 

Kanunu'nun 17'nci maddesine göre var olan sorumlulukları devam edecektir. 

Tasfiye veraset incelemeleri kapsamına göre sınırlı inceleme, kaynağına göre 

planlı inceleme, denetim türü olarak uygunluk denetimi olarak nitelendirilebilir. 
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2.13.11. Genel İncelemeler 

Yukarıda sayılan incelemeler arasında yer almayan incelemeler genel inceleme 

olarak adlandırılır. 

2.14. Vergi İncelemesinde İncelenen Mükellefi Temsil ve Temsilcilerin 

Sorumluluğu 

VUK 8.maddesinde mükellef ve vergi sorumlusu tanımlanmıştır. Mükellef, 

vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzelkişidir. 

Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı 

muhatap olan kişidir. 

Vergi kanunlarında verginin mükellefleri belirlenmiştir. 

 GVK göre gerçek kişiler, 

 KVK göre sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadî kamu kuruluşları, 

dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler, iş ortaklıkları, 

 KDVK göre, mal teslim edenler, hizmet ifa eden ve ithalatta bulunan kişi 

veya kurumlar, 

 ÖTVK göre, (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki 

mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların 

müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,  (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve 

tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler 

veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler, 

 DV göre, kağıtları imza edenler, 

 VİVK göre, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden 

şahıslar, 

 EVK göre, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa 

binaya malik gibi tasarruf edenler, 
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Bu açıklamalar göstermektedir ki verginin mükellefleri, gerçek kişiler, tüzel 

kişiler ve tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar (iş ortaklığı gibi) olabilir. 

2.14.1. Vergi İncelemesinde İncelenen Mükellefi Temsil  

Temsilci; başkasının nam ve hesabına hareket ederek, irade beyanı ile, temsil 

ettiği kişiyi hak sahibi veya borçlu kılabilen kişidir.  

VUK göre kanuni temsil gerçek kişilerde, tüzel kişilerde ve tüzel kişiliği 

olmayan kuruluşlarda söz konudur. 

2.14.1.1. Gerçek Kişilerde Kanuni Temsil 

Medeni Kanuna göre tüm gerçek kişiler hak ehliyetine sahip olmakla birlikte 

hakları kullanma yetkileri kişilerin temyiz kudretleri ve reşitliklerine göre kısıtlanmıştır.  

VUK’ un 10. Maddesine göre medeni hakları kullanma yetkileri olmayanların vergiyle 

ilgili ödevlerinin bunların kanuni temsilcileri olan veli, vasi ve kayyımlarca yerine 

getirileceği hüküm altına alınmıştır. 

2.14.1.2.  Tüzel Kişilerde Kanuni Temsil 

Tüzel kişiler, kendilerine hukuk düzenince kişilik tanınan, kurucuları ve 

üyelerinin dışında ayrı bir kişiliğe sahip olan ve ortak bir amacın gerçekleştirilmesi 

amacıyla örgütlenmiş kişi topluluklarıdır. Gerçek kişilere özgü olanlar dışında hak 

kazanma ve borç yükümlülüğü altına girebilme yetkileri vardır. Tüzel kişilerde kanuni 

temsilci tüzel kişilerin türüne göre değişmektedir. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesi 

kanuni organları aracılığı ile gerçekleştirilir. 

Tüzel kişilerde kanuni temsilin hüküm ifade edebilmesi için ticaret siciline 

tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Çünkü tüzel kişiler için belirlenen yetkiler üçüncü 

kişiler ve vergi yasaları açısından dikkate alınabilmesi için ticaret sicilinde tescil 

gerekmektedir. 
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2.14.1.3. Tüzel Kişiliği Olmayan Kuruluşlar 

Mükellef ya da vergi sorumlusu olmasına karşın tüzel kişiliği olmayan 

kuruluşların vergi ile ilgili ödevlerinin tüzel kişiliği idare edenler tarafından yerine 

getirileceği belirtilerek bu kuruluşların kanuni temsilci tarafından temsil edileceği yasal 

hüküm altına alınmıştır. 

2.14.2. Vergi İncelemesinde Temsilcilerin Sorumluluğu 

Temsilci temsil yetkisini aldığı kaynağa göre kanuni ve iradi temsilci olmak 

üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır. Kanuni temsilci temsil yetkisini kanundan 

alan ve temsil hususunda harici hiçbir beyan ve açıklamaya ihtiyaç duymayan temsilciyi 

ifade ederken, iradi temsilci de temsil yetkisini temsil edilenin istek ve iradesinden alan 

temsilciyi ifade etmektedir. 

2.14.2.1. Kanuni Temsil 

Kanuni temsil bizzat yasalarda öngörülen, bir başka ifadeyle yasadan doğan 

temsil türüdür. Vergi yasaları, gerçek kişiler ve tüzel kişiler açısından temsil konusuna 

yer vermiştir.
90

 

2.14.2.1.1. Gerçek Kişilerin Temsilinde Sorumluluk 

 Gerçek kişilerde sorumluluk, VUK “ Mükellef, vergi kanunlarına göre 

kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir ” hükmüne göre, gerçek 

kişinin kendisidir. 

 Diğer bir anlatımla gerçek bir kişi işlerini vekâletname ile yetkili kıldığı başka 

kişiler aracılığıyla yürütüyor olsa bile, vergi idaresi açısından sorumluluktan 

kurtulmasına olanak yoktur. Çünkü VUK’da yer alan “Vergi kanunlarıyla kabul edilen 

haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel 

mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.”  hükmü buna engel olmaktadır. 
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    Ancak ceza hukukundaki “cezaların şahsiliği” ilkesinden dolayı, gerçek bir 

kişinin işlerini vekâletname ile yürüten kişi tarafından bir vergi suçu işlenmesi halinde, 

bu durumda oluşacak cezanın muhatabı mükellef değildir, suçu işleyen kişidir. 

2.14.2.1.2. Tüzel Kişilerin Temsilinde Sorumluluk 

Gerek anonim ve gerekse limited şirketler, belli bir unvana sahip, esas 

sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı sorumlulukları 

sadece kendi mameleki ile sınırlı bulunan sermaye şirketleridir
91

. 

2.14.2.1.2.1. Adi Ortaklıklarda Sorumluluk  

VUK 10. maddesinde yer alan “... tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef 

veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel 

kişiliği olmayan teşekkülleri iade edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından 

yerine getirilir.” Hükmüne göre adi ortaklıkları idare edenler bunlara düşen ödevleri de 

yerine getirirler. 

Adi ortaklıklar, ortaklığı oluşturan ortaklar tarafından idare edilebileceği gibi 

idare ortaklar tarafından vekâletname ile belirlenen bir kişiye de bırakılabilir. 

2.14.2.1.2.2. Anonim Şirketlerde Sorumluluk 

Yeni TTK’nın 365. maddesine göre, anonim şirket, yönetim kurulu tarafından 

yönetilir ve temsil olunur. Yine aynı kanunun 367. Maddesinde yönetimin devri 

açıklanmıştır. “ (1) Yönetim Kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, 

düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç 

yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge 

şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini 

gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. 

Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna 
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 Mehmet, Maç, “A.Ş. ve Ltd. Şirketlerde Şirket Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu”, 

Yaklaşım, Ekim 2002, Sayı 118, s.57. 
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edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak 

bilgilendirir. 

(2)Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.” 

Anonim şirketleri temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu temsile 

yetkili kişileri tescil ve ilan eder, temsil şeklini belirler ve dilerse temsil yetkisini 

devredebilir. Ancak her durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin 

olması zorunludur. 

 İmza yetkililerinin atanması ve azli yönetim kurulunun vazgeçilemez ve 

devredilemez yetkilerindendir. Ancak bu zorunluluk değerlendirilirken imza 

yetkililerinin tamamının kapsam dâhilinde olup olmadığı çok önemlidir. 

Bu açıklamalar çerçevesinde, anonim şirketlerde sorumluluk yönetim kuruluna 

aittir. Ancak yönetim kurulu görev dağılımı yapması durumunda her bir yönetim kurulu 

üyesi ilgili olduğu alandan sorumlu olur. Vergi incelemesinde ise inceleme 

tutanaklarının kimin imzalayacağı, şirketi kimin temsil edeceği önemlidir. Vergi 

inceleme tutanaklarını yönetim kurulu üyeleri imzalayabileceği gibi, yetki devri yapılan 

imza yetkililerde inceleme tutanaklarını imzalayabilirler. Ancak özellikle kaçakçılık 

suçları bakımından sorumluluk Yönetim Kurulu esas sözleşmeye konulacak bir 

hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir 

veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devrettiği durumlarda, yetki 

devri yapılan yönetim kurulu üyesi, böyle bir yetki devri yoksa yönetim kurulu 

üyelerinin tamamı sorumlu olur. 

2.14.2.1.2.3. Limited Şirketlerde Sorumluluk 

Yeni TTK’nın 623. maddesine göre, limited şirketin yönetimi ve temsili şirket 

sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını 

taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere 

verilebilir. (En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin 

bulunması gerekir.) 
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Yeni TTK yer alan düzenlemelerde özellikle şirketlerin kurumsal yönetim 

ilkelerinin uygulanmasında “Yetkinin kullanımı”, “Yetkinin devri” ve Yetkinin 

sınırlandırılması” konularında TTK’nın 367 maddesi ile getirilen  düzenlemenin 

TTK’nın 371 maddesinde yer alan “Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi 

üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez.” düzenlemesi ile çeliştiği gerekçesi ile 

şirketlerin kendi içi organizasyonunda yer alan görev ve görev pozisyonlarına uygun 

olarak, (A) grubu, (B) grubu veya (I.) derece, (II.) derece gibi imza yetkisi verilerek 

hazırlanan  imza sirküleri kararlarının TTK’ nın 373 maddesi kapsamında Ticaret sicil 

müdürlüklerince tescil ve ilan aşamasında kısıtlanmak veya alınan kararların 

değiştirilmesi talep edilmektedir.
92

 

Bu açıklamalar çerçevesinde, limited şirketlerde sorumluluk şirket müdürüne 

aittir. Vergi incelemesinde ise inceleme tutanaklarının kimin imzalayacağı, şirketi kimin 

temsil edeceği önemlidir. Vergi inceleme tutanaklarını şirket müdür imzalayabileceği 

gibi, yetki devri yapılan imza yetkilileri de inceleme tutanaklarını imzalayabilirler. 

Ancak özellikle kaçakçılık suçları bakımından sorumluluk şirket müdürlerine aittir. 

2.14.2.2. İradi Temsil 

VUK 8.maddesinde “ Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak 

üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi 

dairelerini bağlamaz” hükmü yer almaktadır. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere; kural 

olarak mükellefin işlerini veya ödevlerini iradi temsilciye devretmesi yolu kapatılmıştır. 

Yasalarda sayılan konular dışında vergiye ilişkin ödevlerin özel sözleşmelerle 

başkalarına devredilemeyeceği, böyle bir durumda bu sözleşmelerin vergi idaresini 

bağlamayacağı öngörülmektedir.
93
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Erişim Tarihi: 27.04.2014 
93

 Bilici, s.58. 



89 

 

2.15. Vergi İncelemesi Sonucu Düzenlenen Raporlar İçin Uzlaşma 

Müessesesi 

Uzlaşma müessesesi VUK’nun Ek 1 ve Ek 13. maddeleri ile bu iki madde 

arasındaki ek maddelerde düzenlenmiştir.  

VUK ek madde 1’de “ Mükellef tarafından, ikmalen, re'sen veya idarece tarh 

edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının (359’uncu maddede yazılı 

fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile 

bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda 

vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten 

ya da 369 uncu maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya bu Kanunun 116, 

117 ve 118. maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata 

bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının 

olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler 

çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir…”  hükmüne yer vermiştir. 

Uzlaşma müessesesi idare ile mükellef/işveren arasında ortaya çıkan 

uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenmesinde başvurulan araçlardan biridir.
94

 

Uzlaşma müessesesi kanunda tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma olmak 

üzere iki şekilde düzenlenmiştir. VDKB Grup Başkanlıkları bünyesinde tarhiyat öncesi 

uzlaşma yapılmaktadır. Tarhiyat sonrası uzlaşma ise GİB bünyesinde ( Vergi Daireleri, 

Vergi Dairesi Başkanlıkları, GİB) yapılmaktadır. 

Vergi Müfettişlerince Grup Başkanlıkları bulunan yerlerde yapılan vergi 

incelemeleri için oluşturulacak uzlaşma komisyonu, VDKB belirlenecek biri başkan 

olmak üzere üç Vergi Müfettişinden oluşmaktadır. VDKB, Grup Başkanlıklarında 

oluşturulacak uzlaşma komisyonlarında görev alacak Vergi Müfettişlerinin belirlenmesi 

yetkisini Grup Başkanlıklarına devredebilmektedir. Vergi Müfettişlerinin geçici çalışma 
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yerlerinde (turnelerde) yapılan incelemelerde komisyon; ekip başkanının başkanlığında, 

başkan dâhil üç Vergi Müfettişinden oluşur.  

Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde, incelemeye yetkili diğer 

memurlarca yapılan vergi incelemelerinde komisyon; VDB veya tevkil edeceği grup 

müdürünün başkanlığında, VDB tarafından belirlenen müdürler ve/veya vergi dairesi 

müdürlerinden oluşmaktadır. VDB kurulmayan yerlerde, incelemeye yetkili diğer 

memurlarca yapılan incelemelerde komisyon; Defterdarın veya tevkil edeceği Defterdar 

Yardımcısının başkanlığında, ilgili vergi dairesi müdürü ile Gelir Müdürlüğü görevini 

ifa eden müdürden oluşmaktadır.  

Mahalli uzlaşma komisyonlarına tanınan yetki sınırlarını aşan vergi, resim ve 

harçlarda uzlaşmak üzere kurulan Merkezi Uzlaşma Komisyonu, Gelir İdaresi 

Başkanının başkanlığında, bir Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ve Gelir Yönetimi Daire 

Başkanından oluşur. 

Tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına vergi aslı ile vergi aslına bağlı olarak 

kesilen vergi ziyaı cezası, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına ise vergi aslı, vergi ziyaı 

cezası ile kesilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası alınmıştır.  

306 Seri No’lu VUK Genel Tebliği uyarınca bilmeden sahte fatura kullandığı 

tespit edilen mükelleflerde adlarına salınacak vergi ve kesilecek cezalar için tarhiyat 

öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma hükümlerinden faydalanabilmektedirler. 
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Tablo 4: Yıllar İtibariyle Vergi Denetim Kurulu Vergi İnceleme Sonuçları
95

 

Yıllar 
İncelenen 

Mükellef Sayısı 

Tarhı Önerilen 

Vergi Tutarı 
Kesilmesi Önerilen Ceza

96
 

2011 16.267 3.926.153.961 6.540.331.412 

2012 46.845 4.535.523.091 8.776.095.415 

2013 71.352 8.561.313.250 19.086.884.477 

 

2013 yılına ilişkin tarhiyat öncesi uzlaşma (TÖU) sonuçları aşağıdaki gibidir.   

Tablo 5: Vergi Denetim Kurulu Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları
97

 

 VERGİ CEZA 

Uzlaşmaya Konu Olan Toplam 

(a=b+c+d) 
1.549.420.358 2.373.432.278 

Uzlaşma Temin Edilemeyen (b) 161.397.398 250.955.655 

Uzlaşma Vaki Olmayan (c) 527.665.642 623.541.504 

Uzlaşmaya Giren (d) 860.357.318 1.498.935.120 

Uzlaşılan (e) 725.155.936 90.813.677 

 

Buna göre: TÖU Komisyonlarına yapılan başvurular sonucunda; toplamda 

tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu olan 1.549.420.358 TL vergiden 860.357.318 TL’lik 

kısmı uzlaşmaya girmiş ve bu tutarın 725.155.936 TL’lik kısmında uzlaşma 

sağlanmıştır. Diğer taraftan, TÖU’ ya konu olan 2.373.432.278 TL ceza tutarının 

1.498.935.120 TL’lik kısmı uzlaşmaya girmiş ve bu tutarın 90.813.677 TL’lik kısmında 

uzlaşma sağlanmıştır. 
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 VDKB, s.48. 
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 * Bu tutarlar, VUK uyarınca kesilmesi istenilen vergi ziyaı cezası, usulsüzlük cezası ve özel usulsüzlük 
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Yukarıda yer alan verileri oranlarsak yaklaşık olarak aşağıdaki sonuçlara 

ulaşabiliriz; 

 Uzlaşmaya konu olan toplam verginin, tarhı öngörülen vergi tutarına oranı   

% 18 (1.549.420.358 / 8.561.313.250 =)’dir. 

 Uzlaşmaya konu olan toplam cezayı, kesilmesi önerilen cezaya oranı % 36 

(2.373.432.278 / 6.540.331.412 =)’dir. 

 Uzlaşılan verginin uzlaşmaya konu olan toplam vergiye oranı % 46 

(725.155.936 / 1.549.420.358=)’dır. 

 Uzlaşılan verginin uzlaşmaya giren vergiye oranı % 84 

(725.155.936 / 860.357.318=)’dür. 

 Uzlaşılan cezanın uzlaşmaya giren cezaya oranı % 6 

 (90.813.677 / 1.498.935.120=)’dür. 

 Sonuç olarak vergi inceleme raporları sonucu tarhı öngörülen vergi tutarlarının 

yaklaşık beşte biri uzlaşma kapsamında (uzlaşma kapsamına girmeyenler ve uzlaşma 

talep edilmeyenler) olup, uzlaşma kapsamında olan vergilerinde yaklaşık yarısında 

uzlaşma sağlanmaktadır. 

2.16. Vergi İncelemesi Sonucu Düzenlenen Raporlar İçin Dava Durumu: 

Vergi cezalarını ortadan kaldıran müesseselerden biri de vergi 

uyuşmazlıklarının yargı yoluyla çözüm sürecini ihtiva eden dava açmadır.
98

  

Vergi incelemesi sonucu düzenlenen raporlar için uzlaşma müessesesi başlıklı 

bölümde de açıklandığı üzere, vergi inceleme raporları sonucu tarhı öngörülen vergi 

tutarlarının yaklaşık beşte biri uzlaşma kapsamındadır. Geriye kalan tarhı öngörülen 

vergiler içinde mükellefler tarafından genellikle dava yoluna gidilmektedir.  
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Vergi incelemeleri sonucunda incelenen mükellef nezdinde bir matrah farkına 

rastlanması halinde inceleme elemanı raporunda, mükellef aleyhine vergi ve/veya 

gerekiyorsa ceza tarhiyatı yapılmasını önerilir. Raporlar uzlaşma talepli olması halinde 

uzlaşma yapıldıktan sonra, uzlaşma kapsamında olmaması halinde ise doğrudan Vergi 

Dairelerine gönderilir. Daireler takdir yetkisi olmaksızın gerekli tarhiyatları yapmak 

zorundadır.  

Tarhiyat yapılmasının önerildiği raporlar, rapor olarak kaldığı sürece 

mükellef aleyhine sonuç doğurması mümkün olmadığından dava konusu edilemez. 

Ancak bu raporlara dayanarak mükellef aleyhine işlem yapıldığında, örneğin cezalı 

tarhiyat yapılıp vergi/ceza ihbarnamesi tanzim edilerek mükellefe tebliğ edildiğinde, 

dava konusu yapılabilir, ihbarname ile birlikte dayanağını oluşturan raporun da iptali 

talep edilebilir.
99

 

Mükellef nezdinde yapılan inceleme sonucunda eleştirilecek bir hususa 

rastlanmadığı zaman “kabul raporu” düzenlenir. 

İdare aleyhine sonuçlanan vergi davalarında iptal gerekçelerini başlıklar 

halinde Ek-2 de ayrıntılı olarak sıralamaktayız. 
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3.FİNANSAL TABLOLARLA İLE İLGİLİ GENEL 

BİLGİLER VE TEMEL FİNANSAL TABLOLAR 

3.1. Finansal Tablo Kavramı 

İşletmeler kamu ve özel sektöre işletmenin durumunu ortaya koymak üzere 

birtakım bilgiler sunması gerekmektedir. Bu bilgiler ise genellikle finansal tablolar 

aracılığıyla sunulur. Bu bağlamda finansal tabloların değişik tanımları aşağıda yer 

almaktadır.     

Finansal tablolar işletmenin finansal durumunun ve finansal performansının 

biçimlendirilmiş sunumudur
100

. Finansal tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen 

ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kişilere 

iletilmesini sağlayan araçlar olup şirketlerin mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler. 

Finansal tablo kavramını ortaya koymak için muhasebenin tanımını hatırlamak 

gerekir. Muhasebe, işletmelerin faaliyet dönemlerine ilişkin, yaşadıkları ekonomik ve 

finansal olaylarının, parasal görünümlerine (veya gerektiğinde diğer sayısal verilerine) 

ait bilgileri; toplayıp biriktiren, kaydedip sınıflayan, özetleyen ve bu bilgiler ışığında 

elde edilen sonuçları yorumlayarak raporlar halinde işletmeyle ilgilenen kişi ya da 

kuruluşlara sunan bir bilimdir.
101

 

 Bu tanıma göre, muhasebenin raporlama görevi finansal tablo kavramını 

ortaya çıkarmaktadır. Finansal muhasebenin kayıt ve sınıflama yoluyla ürettiği veri ve 

bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla çeşitli karar süreçlerinde kullanılmak üzere 

özetlediği tablolara finansal tablolar denilmektedir.
102

 

Finansal tablolar ilgililerine bilgi verme görevini üstlenmektedir. Bilgi verme 

görevi ise; muhasebenin sermaye piyasası ve muhasebe sisteminden edinilen bilgileri 
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 Gürbüz Gökçen, Başak Ataman ve Cemal Çakıcı, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

Uygulamaları, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011, s.103. 
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 Recep, Şener, Maliyet Unsurları Muhasebesi ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi 

Kitabevi, Ankara, , 2007, s.3. 
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 Nejat Akıncı ve Necmettin Erdoğan, Finansal Tablolar ve Analizi, 4. Baskı, Barış Yayınları 
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diğer kullanıcılarına aktarması ve işletme faaliyetlerine ilişkin sağlıklı bilgi 

verebilmesi; benzer olayları aynı şekilde ifade etmesi, ürettiği bilgilerin doğru, 

güvenilir, anlamlı, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir olması, dolayısıyla belirli 

standartlara göre hazırlanarak belirli formlardaki finansal tablo ve raporlarla ilgililere 

ulaştırılması ile mümkündür.
103

 

3.1.1. Finansal Tabloların Amacı 

İşletmede meydana gelen olayları belirli dönem aralıklarıyla işletme 

sahiplerine, kredi verenlere ve diğer ilgililere aktarmak muhasebenin kendinden 

beklenen en önemli görevlerinden biridir. İşletmenin mali durumu ile yakından ilgilenen 

bu gruplar genel olarak işletmenin; mali yapısını, kârlılığını ve kullandığı fonların 

kaynaklarını bilmek isterler. 

Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi finansal tablolar bilgi verme aracıdır. 

Muhasebeden beklenen bilgi verme görevi finansal tablolar aracılığı ile işletme içi ve 

dışı grupların aydınlatılmasını sağlar.
104

 

Finansal tabloların amacı 1 Nolu Türkiye Muhasebe Standartlarında 

tanımlanmıştır. “Finansal tablolar işletmenin finansal durumunun ve finansal 

performansının biçimlendirilmiş sunumudur. Finansal tabloların amacı, geniş bir 

kullanıcı kitlesinin ekonomik kararlar almalarına yardımcı olan işletmenin finansal 

durumu, finansal performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır. Ayrıca 

finansal tablolar, yöneticilerin kendilerine emanet edilen kaynakları ne etkinlikte 

kullandıklarını da gösterir. Finansal tablolar bu amaca ulaşmak için işletmeyle ilgili 

aşağıdaki bilgileri sunar: 
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(a) Varlıklar; 

(b) Borçlar; 

(c) Özkaynaklar; 

(d) Gelir ve giderler, karlar ve zararlar dahil; 

(e) Ortakların ortak olmaları sebebiyle yaptıkları katkılar ve ortaklara yapılan 

dağıtımlar ve 

(f) Nakit akışları. 

Bu bilgi, dipnotlarda yer alan diğer bilgilerle birlikte finansal tablo 

kullanıcılarının işletmenin gelecekteki nakit akışlarını ve özellikle bunların zamanını ve 

kesinliklerini tahmin etmelerine yardımcı olur.”
105

 

Maliye Bakanlığı tarafından 26.12.1992 tarihinde yayımlanan Muhasebe 

Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde finansal tabloların amaçları üç noktada 

toplanmıştır.  

1. Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı 

bilgiler sağlamak,  

2. Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak,  

3. Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları 

hakkında bilgi sağlamaktır.
106

 

 

 

 

                                                           

105
 TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu, Madde: 9, Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurulu, (16.01.2005 Tarih ve 25702 Sayılı T.C. Resmi Gazete). 
106

 Akdoğan ve Tenker, s.32. 
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3.1.2. Finansal Tabloların Kullanıcıları 

Finansal tabloların düzenlenmesindeki amaç, ilgililere işletme faaliyetleriyle 

ilgili doğru, güncel, tasnifli ve karşılaştırılabilir nitelikte bilgiler sağlamaktır. Diğer bir 

ifadeyle finansal tablolar gerek işletme ve gerekse işletmeyle ilgili üçüncü kişilere 

işletme ve işletme faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapabilmelerini sağlayacak 

bilgiler sunan bir araçtır.  

Finansal tablo kullanıcılarını dolaysız kullanıcılar ve dolaysız kullanıcılar 

olarak gruplayabiliriz. 

Buna göre; 

a) Dolaysız Kullanıcılar 

 İşletme sahipleri, 

 Kredi kurumları ve şirkete borç veren diğer kuruluşlar, 

  Yönetim, 

 İşçiler, 

 Müşteriler, 

b) Dolaylı Kullanıcılar 

 Mali analistler, 

 Sermaye borsaları, 

 Hukukçular, 

 Sermaye piyasasını düzenleme ve denetleme kuruluşları, 

 Mali bilgi yayın organları, 

 Ticaret birlikleri, 
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 İşçi birlikleri, 

Finansal tabloların kullanıcıları olmaktadır.
107

 

İşletme yönetimi işletmenin finansal tablolarının hazırlanmasından ve 

sunumundan sorumludur. Yönetim her ne kadar planlama, karar verme ve kontrol 

sorumluluklarını yerine getirmek için yardımcı olacak ilave yönetimsel ve finansal 

bilgilere erişebilirse de finansal tablolarda yer alan bilgilerle de ilgilenir. Yönetim 

kendi ihtiyaçları için gereken ilave bilgilerin şeklini ve içeriğini belirleme olanağına 

sahiptir.
108

 

3.1.3. Finansal Tabloların Sunumu 

Finansal tabloların sunuluşu, 1 Nolu finansal tabloların sunuluşu başlıklı 

Türkiye Muhasebe Standartlarının da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. “ Bu Standardın 

amacı, işletmenin genel amaçlı finansal tablolarının önceki dönemin finansal 

tablolarıyla ve diğer işletmelerin finansal tablolarıyla karşılaştırılmasına olanak 

verecek biçimde sunulması için gerekli olan temel unsurları açıklamaktır. Bu amaca 

ulaşmak için Standart, finansal tabloların sunuluşuyla ilgili genel kuralları, yapıyla 

ilgili açıklamaları ve içerikle ilgili asgari koşulları ortaya koyar.” 

Ancak finansal tabloların sunuluşu standardı incelendiğinde, genel amaçlı 

finansal tabloların sunuluşuna ilişkin esaslar düzenlenirken, özel amaçlı spesifik bilgi 

sunmak için hazırlanan tablolar ise bu standart kapsamında değildir. 

 

 

 

 

                                                           

107
 Akdoğan ve Tenker, s.33-34. 

108
 Remzi, Örten, Hasan, Kaval, ve Aydın, Karapınar, Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama 

Standartları Uygulama ve Yorumları (TMS-TFRS), 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008, s. 3. 
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3.1.4. Finansal Tabloların Türleri 

Finansal tabloların türleri 1 Nolu TMS’de ( Finansal Tabloların Sunuluşu)  

tanımlanmıştır. Buna göre; “ Tam bir finansal tablolar seti aşağıdakileri içerir: 

(a) Dönem sonu finansal durum tablosu, 

(b) Döneme ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, 

(c) Döneme ait özkaynak değişim tablosu, 

(d) Döneme ait nakit akış tablosu, 

(e) Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı 

notlar, 

(ea) 38 ve 38A Paragraflarında belirtildiği şekilde bir önceki döneme ait 

karşılaştırmalı bilgi ve 

(f) İşletme bir muhasebe politikasını geriye dönük olarak uyguladığında, 

finansal tablo kalemlerini geriye dönük olarak düzelttiğinde ya da finansal tablo 

kalemlerini yeniden sınıflandırdığında, 40A-40D Paragrafları uyarınca bir önceki 

dönemin başındaki finansal durum tablosu. 

İşletme, finansal tabloları için bu Standartta kullanılanlardan farklı başlıklar 

kullanabilir. Örneğin, işletme ‘kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu’ yerine 

‘kapsamlı gelir tablosu’ başlığını kullanabilir. 

Bir işletme, kâr veya zarar ile diğer kapsamlı gelirin iki bölüm halinde 

sunulduğu tek bir kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu sunabilir. Söz konusu 

bölümler, ilk olarak kâr veya zarar bölümü, bu bölümün hemen ardından da diğer 

kapsamlı gelir bölümü gelmek üzere bir arada sunulur. İşletme kâr veya zarar 

bölümünü ayrı bir kâr veya zarar tablosunda sunabilir. Bu durumda, ayrı kâr veya 

zarar tablosu kapsamlı gelirin sunulduğu tablodan hemen önce gösterilir.” 
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Daha anlaşılır bir dille söylemek gerekirse finansal tablolar temel finansal 

tablolar ve ek finansal tablolar olarak ayrılmaktadır. Buna göre; 

a)  Temel Finansal Tablolar 

1- Bilanço,   

2- Gelir Tablosu. 

b)  Ek Finansal Tablolar 

1. Satışların Maliyeti Tablosu,  

2.  Fon Akım Tablosu,  

3.  Nakit Akım Tablosu,  

4.  Kar Dağıtım Tablosu, 

5.  Öz kaynaklar Değişim Tablosu olarak gruplandırılır. 

VUK 176. maddesinde muhasebe usulünü seçmekte serbestlik hükmü yer 

almaktadır. Bu hüküm; “ Mükellefler bu kısımda yazılı maksat ve esaslara uymak 

şartıyla, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul 

ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler.  Ancak, Maliye Bakanlığı; muhasebe 

standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve 

esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya 

ve buna ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” şeklindedir. 

VUK’ un 175 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 

10 Sıra Nolu MSUGT ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler 

belirlenmiştir. Buna göre ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler; “ 3 

Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile ek mali tabloları düzenlemek 

zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde aktif toplamı ve net satışların toplamı kriteri 

getirilmiştir. Bu hüküm uyarınca, aktif toplamı veya net satışları toplamı belirli bir 
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tutarı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar.”
109

 şeklinde 

açıklanmıştır. 

Yapılan güncellemeler neticesinde, 2013 yılına ait ek mali tablolar (2014 

yılında verilmesi gereken) için aktif toplamın 12.106.500.- TL’nı ve net satışlar 

toplamının 26.902.900.-TL’nı (aktif toplamı veya net satışları toplamının ayrı ayrı 

belirlenen rakamları aşması gerekir) aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek 

zorundadır. 

Muhasebe Uygulama Tebliğleri çerçevesinde düzenlenmesi gereken temel 

finansal tablolar aşağıdaki tabloda özet olarak verilmiştir. 

 

Tablo 6: Muhasebe Uygulama Tebliğleri Çerçevesinde Düzenlenmesi Gereken 

Temel Finansal Tablolar
110

 

 

 

 

Finansal 

Tablo 

MÜKELLEF TÜRÜ 

İşletme hesabı 

esasına göre defter 

tutan işletmler 

Bilanço esasına göre defter tutan 

işletmeler (Şahıs İşletmeleri, adi 

şirketler, adi komandit şirketler ve 

kollaktif şirketler) 

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar 

 

 

Aktif toplamı 

net satışlar 

toplamı hadleri 

aşmayanlar 

Aktif toplamı 

net satışlar 

toplamı hadleri 

aşanlar 

Aktif toplamı ve net 

satışlar toplamı 

hadleri aşmayanlar 

Aktif toplamı veya 

net satışlar toplamı 

hadleri aşanlar 

Bilanço Düzenlenmeyecek 

Yıllık gelir vergisi 

beyannamesine 

eklenecek 

Yıllık gelir vergisi 

beyannamesine 

eklenecek 

Yıllık kurumlar vergisi 

beyannamesine 

eklenecek 

Yıllık kurumlar vergisi 

beyannamesine 

eklenecek 

Gelir 

Tablosu 
Düzenlenmeyecek 

Yıllık gelir vergisi 

beyannamesine 

eklenecek 

Yıllık gelir vergisi 

beyannamesine 

eklenecek 

Yıllık kurumlar vergisi 

beyannamesine 

eklenecek 

Yıllık kurumlar vergisi 

beyannamesine 

eklenecek 

 

 

                                                           

109
 10 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Madde:1, (19.12.2000 Tarih ve 24265 Sayılı 

T.C. Resmi Gazete). 
110

 Faruk Onur, Yıldız, “Dönem Sonunda Düzenlenmesi Gereken Mali Tablolar”, Vergi Dünyası, Aralık 

2013, sayı:388, s.43. 
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3.2. Temel Finansal Tablolar 

 

Biz bu çalışmamızda, temel finansal tablolar olan bilanço ve gelir tablosunu ele 

alacağız. Çünkü yapacağımız uygulama örneğinde de bu iki tablo üzerinde vergi 

inceleme sonuçlarını değerlendirmeye çalışacağız. 

3.2.1. Bilanço ( Finansal Durum Tablosu ) Tanımı ve Önemi 

Bilanço sözcüğü Latince kökenli “bilanx “ sözcüğüne dayanır. Bu sözcük, iki 

yanlı anlamına gelen “bi” sözcüğü ile terazi kefesi anlamına gelen ”lanx”  sözcüğünün 

birleşmesinden oluşmuştur.
111

 Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihteki ( Genellikle 

31.12.....) aktif ( varlıklar ) ve pasif ( Borçlar + Özkaynaklar ) durumunu gösteren 

tablodur. Bilanço bir işletmenin belirli bir andaki fotoğrafını göstermektedir. İşletmenin 

belirli bir tarihteki durumunu göstermesi nedeniyle finansal durum tablosu olarak da 

isimlendirilmektedir. Gerçekten finansal durum tablosu, bilanço sözcüğünden daha 

anlamlı olmaktadır. Bu nedenle de kullanımı Anglo Sakson literatürde süratle 

yayılmaktadır.
112

 

Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihteki varlık ve kaynakları, bir başka 

ifadeyle işletmenin finansal durumu hakkında bilgi veren tablodur. Finansal durum, 

işletmenin kontrolünde bulunan ekonomik kaynaklar, finansal yapısı, likiditesi, borç 

ödeme gücü ve içinde bulunduğu çevresindeki değişikliklere uyum sağlama yeteneği 

olarak tanımlanmaktadır.
113

 

VUK’nun 192. maddesinde; “ bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin 

tasnifli ve karşılıklı olarak değerler itibari ile tertiplenmiş hulasasıdır” şeklinde 

tanımlanmıştır. Aynı maddede ayrıca, bilançonun aktif ve pasif olmak üzere iki 

tablodan oluştuğu, aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar ve varsa zarar, pasif 

tablosunda borçların yer aldığı, aktif toplamı ile borçlar arasındaki farkın müteşebbisin 

işletmeye mevzu varlığını ( öz sermayeyi ) teşkil edeceği belirtilmiştir. 

                                                           

111 Ahmet Hayri Durmuş, Mehmet Emin Arat, Mali Tablolar Tahlili, Marmara Üniversitesi Nihad 

Sayar Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000, s. 6. 

112 Akdoğan ve Tenker, s.60. 
113

 Akdoğan ve Tenker, s.64. 
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TTK’da bilanço ile ilgili şu hükümler yer almaktadır. “ Tacir, ticari 

faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve borçlarının 

tutarlarının ilişkisini gösteren finansal tabloyu (sırasıyla açılış bilançosunu ve yıllık 

bilançoyu) çıkarmak zorundadır. Açılış bilançosunda, yılsonu finansal tablolarının, 

yılsonu bilançosuna ilişkin hükümleri uygulanır. 

Bilanço ile gelir tablosu, yılsonu finansal tablolarını oluşturur. 514 üncü 

madde ile Türkiye Muhasebe Standartlarının bu konudaki hükümleri saklıdır. 

Düzenlemeye ilişkin ilkeler 

(1) Yılsonu finansal tablolar; 

a) Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmeli, 

b) Açık ve anlaşılır olmalı, 

c)Düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre içinde 

çıkarılmalıdır.” 

3.2.1.1. Bilanço İlkeleri 

Bilanço ilkelerinin amacı; sermaye koyan veya sonradan kendilerine ait karı 

işletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynaklar 

ve bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıt, hesap ve tablolarında anlamlı bir 

şekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihte işletmenin mali 

durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır. 

3.2.1.1.1. Varlıklara İlişkin İlkeler 

a) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek 

varlıkları, bilançoda dönen varlıklar grubu içinde gösterilir. 

b) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşemeyen, 

hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılan uzun vadeli varlıkları, 

bilançoda duran varlıklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu bilanço gününde bu 
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grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar dönen varlıklar grubunda 

ilgili hesaplara aktarılır. 

c) Bilançoda varlıkları, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle 

gösterebilmek için, varlıklardaki değer düşüklüklerini göstererek karşılıkların ayrılması 

zorunludur. 

d) Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde 

tahakkuk eden ancak gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler kayıt ve tespit 

edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 

e) Dönen ve duran varlıklar grubunda yer alan alacak senetlerini, bilanço 

tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterebilmek için reeskont işlemler 

yapılmalıdır. 

f) Bilançoda duran varlıklar grubunda yer alan maddi duran varlıklar ile maddi 

olmayan duran varlıkların maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, 

her dönem ayrılan amortismanların birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 

g) Duran varlıklar grubu içinde yer alan özel tükenmeye tabi varlıkların 

maliyetini çeşitli dönem maliyetlerine yüklemek amacıyla, her dönem ayrılan tükenme 

paylarının birikmiş tutarları ayrıca bilançoda gösterilmelidir. 

h) Bilançonun dönen ve duran varlıklar gruplarında yer alan alacaklar, menkul 

kıymetler, bağlı menkul kıymetler ve diğer ilgili hesaplardan ve yükümlülüklerden 

işletmenin sermaye ve yönetim bakımından ilişkili bulunduğu ortaklara, personele, 

iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir. 

 ı) Tutarları kesinlikle saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk 

işlemi yapılmaz. Bu tür alacaklar bilanço dipnot veya eklerinde gösterilir. 

i) Verilen rehin, ipotek ve bilanço kapsamında yer alamayan diğer teminatların 

özellikleri ve kapsamları bilanço dipnot veya eklerinde açıkça belirtilmelidir. 
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3.2.1.1.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler 

a) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi, içinde vadesi gelen borçları, 

bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir 

b) İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelmemiş 

borçları, bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar grubu içinde gösterilir. Dönem sonu 

bilanço gününde bu grupta yer alan hesaplardan vadeleri bir yılın altında kalanlar kısa 

vadeli yabancı kaynaklar grubundaki ilgili hesaplara aktarılır. 

c) Tutarları kesinlikle saptanamayanları veya durumları tartışmalı olanları da 

içermek üzere, işletmenin bilinen ve tutarları uygun olarak tahmin edilebilen bütün 

yabancı kaynakları kayıt ve tespit edilmeli ve bilançoda gösterilmelidir. İşletmenin 

bilinen ancak tutarları uygun olarak tahmin edilemeyen durumları da bilançonun 

dipnotlarında açık olarak belirtilmelidir. 

d) Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde 

tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler kayıt ve tespit 

edilmeli ve bilançoda ayrıca gösterilmelidir. 

e) Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan borç senetlerini 

bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değerler ile gösterebilmek için reeskont işlemleri 

yapılmalıdır. 

f) Bilançonun kısa ve uzun vadeli, yabancı kaynaklar gruplarında yer alan 

borçlar, alınan avanslar ve diğer ilgili hesaplardan işletmenin sermaye ve yönetim 

bakımından ilgili bulunduğu ortaklara, personele, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara ait 

olan tutarlarının ayrı gösterilmesi temel ilkedir. 
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3.2.1.1.3.  Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler 

a)  İşletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları 

üzerindeki hakları öz kaynaklar grubunu oluşturur. İşletmenin bilanço tarihindeki 

ödenmiş sermayesi ile işletme faaliyetleri sonucu oluşup, çeşitli adlar altında işletmede 

bırakılan karları ile dönem net kari ( zararı ) bilançoda öz kaynaklar grubu içinde 

gösterilir. 

b) İşletmenin ödenmiş sermayesi bilançonun kapsamı içinde tek bir kalem 

olarak gösterilir. Ancak esas sermaye özellikler farkları hisse gruplarına ayrılmış 

bulunuyorsa, esas sermaye hesapları her grubun haklarını, kar ve tasfiye paylarının 

dağıtımında sahip olabilecekler özellikler ve diğer önemli özellikler yansıtacak biçimde 

bilançonun dipnotlarında gösterilmelidir. 

c) İşletmenin hissedarları tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi 

gerekir. İşletmede herhangi bir zararın ortaya çıkması, herhangi bir nedenle öz 

kaynaklarda meydana gelen azalmalar; hem dönemsel hem de kümülatif olarak 

izlenmeli ve kaydedilmelidir. 

d) Öz kaynakların bilançoda net olarak gösterilmesi için geçmiş yıllar zararları 

ile dönem zararı, öz kaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak yer alır. 

e) Öz kaynaklar; ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş 

yıl karları ( zararları ) ve dönem net karı ( zararı ) dan oluşur. Kar yedekleri yasal, statü 

ve olağanüstü yedekler ile yedek niteliğindeki karşılıklar, özel fonlar gibi işletme 

faaliyetleri sonucu elde edilen karların dağıtılmamış kısmını içerir. Sermaye yedekleri 

ise hisse senedi, ihraç primleri iptal edilen ortaklık payları, yeniden değerleme değer 

artışları gibi kalemlerden meydana gelir. Sermaye yedekleri, gelir unsuru olarak gelir 

tablosuna aktarılamaz. 
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3.2.1.2. Bilanço Düzenleme Kuralları 

Bilançonun düzenlenmesinde finansal tablolar ilkelerinde yapılan açıklamalar 

esas alınmalıdır. Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar paraya dönüşme hızlarına göre 

en çok likitten en az likit değere doğru, pasifinde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli 

kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru sıralanırlar. 

3.2.1.3. Bilançonun Biçimsel Yapısı 

Bilançoda varlıklar, dönen ve duran olarak adlandırılan iki grupta toplanır. 

Dönen varlıklar grubunda, bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya 

çevrileceği veya kullanılacağı tahmin edilen varlıklar toplanır. Duran varlıklarda ise, 

normal şartlar altında bir yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen veya yararları bir 

yılda tükenmeyecek olan varlıklar yer alır. 

Kaynaklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarla öz kaynaklardan oluşur. 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar bir yıl içinde ödenmesi gereken; uzun vadeli yabancı 

kaynaklar ise bir yıldan sonra ödenecek olan borçlardan oluşur. Öz kaynaklar ise 

işletme sahip veya ortakları tarafından işletme kişiliğine tahsis edilmiş kaynakları 

oluşturur. 

Bilançonun hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda “Diğer” başlığı 

altında yer alan bir kalem tutarının, ait olduğu grubun toplam tutarının %20 ‘sini aşması 

durumunda, bu kalem ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilmelidir. 

3.2.1.4. Bilanço Şekilleri 

Bilançolar hesap tipi ve rapor tipi olarak iki şekilde hazırlanıp sunulabilirler. 

Hesap tipi bilançolarda; aktif hesaplar sol tarafta, pasif hesaplar sağ taraftadır. Böylece 

işletmenin varlıkları ile bu varlıkların sağlandığı kaynaklar birbirleri ile kolaylıkla 

karşılaştırılabilir. 

Rapor tipi bilançolarda aktif tablosu ile pasif tablosu alt alta verilir. Rapor tipi 

bilançolar çok sayıda dönemlere ilişkin hesaplar ve tutarları gösterebileceği için 

dönemler itibariyle karşılaştırma yapma imkânı sağlar. 
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3.2.1.5. Ticari Bilanço – Mali Bilanço Ayrımı  

Ticari Bilançolar, ticari kurallar gereği yapılan işlemler sonucu oluşan 

değerler üzerinden düzenlenen bilançolardır. Mali Bilançolar ise vergi kanunları 

çerçevesinde düzenlenen bilançolardır. Bu iki bilanço şekli birbirinin aynı gibi görünse 

de aralarında çok temel farklılıklar vardır. Örneğin; bir kaza sonucu zayi olan veya 

hasara uğrayan mallarda takdir komisyonu ya da mahkeme kararının olmaması 

durumunda bu hasar yahut zayiatın gider olarak kabulü bunun doğal bir sonucu olarak 

da bu tutar kadar dönem zararının artırılması yahut dönem karının düşürülmesi vergi 

kanunlarına göre mümkün değilken ticari uygulamalar çerçevesinde ortaya çıkan zarar 

ve ziyan ticari bilanço açısından bir giderdir ve dönem giderler arasında yer 

alacaktır
114

. 

1 Seri Numaralı MSUGT ile düzenleme zorunluluğu getirilen bilanço ticari 

bilanço olmakla birlikte özellikle Tebliğin 3. ve 5. bölümlünde vergi kanunlarına göre 

yapılması gereken hesaplama ve düzenlemelerin yapılmasının mükellefin 

sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. 

Ticari bilanço ile mali bilanço arasındaki farklar aşağıdaki gibi 

belirtebiliriz.
115

 

 Ticari Bilançoda iktisadi kıymetler, TTK’da düzenlenen değerleme 

ölçülerine göre ( yada şirketin türüne göre SPK’ da düzenlenen değerleme ölçülerine 

göre ) mali bilançoda ise iktisadi kıymetler VUK’ da yer alan değerleme ölçülerine göre 

değerlenir. 

  İşletmeden çekilen kıymetler ticari bilançoda dikkate alınmazken, mali 

bilançoda bunlar ayrıca dikkate alınır. 

 Faaliyet giderler kavramı ticari bilanço düzenlenirken oldukça geniş 

kapsamlı olarak dikkate alınırken ( örneğin şahsi vergi ve cezalar, yapılan yasa dışı 

                                                           

114 Murat Yıldız, Adnan Güran, Yafes Pehlivan, “Dönem Sonu Mali Tablolar”, Vergi Sorunları 

Dergisi, Aralık 2001, s. 270. 

115 Yıldız, Güran, Pehlivan, s. 270.  
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harcamalar vb.) mali bilanço düzenlenirken kanunen kabul edilen ve edilmeyen giderler 

olarak sınırlandırılmışlardır. Dolayısıyla kanunen kabul edilmeyen gider niteliğini haiz 

harcamalar mali bilançonun düzenlenmesinde işletmeden çekilen değer olarak dikkate 

alınırlar. 

 Yedek akçeler, ticari bilanço açısından kazancı azaltan bir unsur olarak 

dikkate alınırken mali bilanço açısından bu mümkün değildir. 

3.2.2. Gelir Tablosu ( Gelir - Gider Tablosu ) Tanımı ve Önemi 

Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı 

dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde 

ettiği dönem net kârını ya da uğradığı dönem net zararını topluca gösteren finansal 

rapordur
116

. 

Kapsamlı gelir tablosu, işletmenin ilgili dönem boyunca yürüttüğü faaliyetlere 

ve kazanç gücüne ilişkin bilgileri içerdiğinden, belli bir dönemde işletmeye ait 

faaliyetlerin bir bütün olarak finansal yönden başarı derecesini ölçen özet bir rapor 

niteliğindedir.
117

 

1 Seri Nolu MSUGT’nde gelir tablosu; “ Gelir tablosu, işletmenin belirli bir 

dönemde elde ettiği tüm gelirler ile ayni dönemde katlandığı tüm maliyet ve giderler ve 

bunların sonucunda işletmenin dönem net karını veya dönem net zararını kapsar.” 

şeklinde tanımlanmıştır. 

 

 

 

                                                           

116
 TÜRMOB, Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı, TÜRMOB Yayınları, 

Yayın No: 40, Ankara, 1998, s.24. 
117

 Mustafa Doğan ve Emrah Ertugay, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Göre Kapsamlı Gelir 

Tablosu ve Örnek Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, 2010, s.120. 
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TTK’nda Gelir Tablosu ile ilgili şu hükümler yer almaktadır. “Tacir, gelir 

tablosunu hazırlar. Bilanço ile gelir tablosu, yılsonu finansal tablolarını oluşturur. 514 

üncü madde ile Türkiye Muhasebe Standartlarının bu konudaki hükümleri saklıdır. 

Düzenlemeye ilişkin ilkeler 

(1) Yılsonu finansal tablolar; 

a) Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmeli, 

b) Açık ve anlaşılır olmalı, 

c) Düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre içinde 

çıkarılmalıdır.” 

Gelir tablosu özellikle iki döneme ait bilanço tarihleri arasında işletme 

karında meydana gelen hareketlen kavranmasında ve analizinde önem taşımaktadır. Bu 

tablo bilanço gibi statik yapıda olmayıp dinamik bir yapıya sahiptir. Gelir tablosu 

işletmenin belli bir dönemine ait filmini göstermektedir. Bu tabloya sahip olduğu 

dinamizm nedeniyle modern muhasebede bilançodan daha fazla önem verilmektedir
118

. 

3.2.2.1. Gelir Tablosu İlkeleri 

Gelir Tablosu ilkelerinin amacı; satışların, gelirlerin, satış maliyetini, 

giderlerin, kar ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyeti 

sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır. 

Bütün satışlar, gelir ve karlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları 

üzerinden gösterilirler ve hiçbir satış, gelir ve kar kalemi bir maliyet, gider ve zarar 

kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından 

çıkarılamaz. Bu amaç doğrultusunda benimsenen gelir tablosu ilkeleri aşağıda 

belirtilmiştir. 

                                                           

118 Ümit Ataman, Genel Muhasebe, Muhasebede Dönem İçi İşlemleri, İstanbul, Türkmen Kitabevi, , 

1995, s.33. 
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a) Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar gerçekleşmiş gibi veya 

gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. 

b) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan 

satışların maliyeti ve giderler ile karşılaştırılmalıdır. 

c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar 

için uygun amortisman ve tükenme payı ayrılmalıdır. 

d) Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider 

grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan 

doğruya, birden fazla faaliyeti ilgilendirenler zaman ve kullanma faktörü dikkate 

alınarak tahakkuk ettirilip dağıtılmalıdır. 

e) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana geldikleri 

dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak 

gösterilmelidir. 

f) Bütün kar ve zararlardan önceki dönemlerin finansal tablolarında düzeltme 

yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir 

tablosunda gösterilmelidir. 

g) Karşılıklar işletmenin karını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait 

kari başka bir döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır. 

h) Dönem sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme 

esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde bu değişikliğin 

etkileri açıkça belirtilmelidir. 

i) Bilanço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç olayın gelecekte 

ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan 

kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe yakin olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar 

tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve karlar içinse 

gerçekleşme ihtimali yüksek bile olsa herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz ve 

dipnotlarda açıklama yapılır. 
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3.2.2.2. Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı 

Gelir tablosunun düzenlenmesinde esas faaliyetlerden sağlanan gelir ile 

süreklilik gösteren diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ayrı gösterileceği gibi 

süreklilik göstermeyen olağandışı gelirler de ayrı olarak gösterilir. Buna göre, esas 

faaliyetler için yapılan giderler ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyet giderleri ve 

süreklilik göstermeyen giderler ayrı ayrı gösterilir. 

Gelir tablosu hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda “ diğer “ başlığı 

altında gösterilen gelir ve gider unsurlarının ait oldukları grubun toplam tutarının % 

20’sini aşması halinde, bu kalem ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilir. Tutarı olmayan 

kalemler gelir tablosunda gösterilmez. 

3.2.2.3. Gelir Tablosu Şekilleri 

Gelir tabloları da bilançolar gibi hesap tipi veya rapor tipi şekillerinde 

düzenlenebilir. Hesap tipi şeklinde düzenlenen gelir tablolarına kar- zarar tablosu da 

denmektedir. Kar – zarar tablolarında gelir sağda, giderler ise solda yer alır. Bu nedenle 

işletme karının hangi kaynaklardan elde edildiği açıkça görülemez. Ancak doğrudan 

dönem net kar veya zararı görülebilmektedir. 

Rapor tipi gelir tablolarında ise, işletme karının oluşumunu gösterecek şekilde 

gelir ve gider unsurları gruplandırılarak verilmektedir. Bu tip gelir tabloları brüt satış 

kari ( zararı ), faaliyet kari ( zararı ), olağan kar ( zarar ) ve net kar ( zarar ) 

bölümlerinden oluşmaktadır. 

1 Sıra No.lu MSUGT’nde işletmelerin gelir tablolarını bir örnekliğini sağlayarak 

karşılaştırmalarında kolaylık sağlamak ve anlam birliğini oluşturmak amacıyla tebliğ 

ekinde yer alan formlardaki biçimde düzenlemeleri gerektiği belirtilmiş ve bu haliyle 

gelir tablolarının rapor tipi şeklinde düzenlenmesi istenmiştir.  
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4.İŞLETMELERDE VERGİ DENETİMİ SONUCUNUN 

FİNANSAL RAPORLARA YANSITILMASINA YÖNELİK 

UYGULAMALAR 

Bu bölümde vergi denetim sonuçlarının finansal raporlara ne şekilde 

yansıtıldığını açıklamak amacıyla 2 örnek uygulama yapılacaktır. Bunlardan birincisi 

özel inşaat işi kapsamında indirimli oran KDV talebi nedeniyle incelenen bir mükellefe 

ait vergi incelemesidir. İkincisi ise bira üretimi yapan bir işletmede randıman 

incelemesidir. 

4.1. Özel İnşaat İşi Kapsamında Örnek Uygulama 

Vergi inceleme sonuçlarının finansal raporlara nasıl yansıdığını daha iyi 

kavrayabilmek için bu örnek kapsamında öncelikle özel inşaat işleri açıklanacak, 

ardından seçilen uygulama örneği muhasebe kayıtlarıyla birlikte anlatılacak, vergi 

incelemesi sonucunda tarh edilen vergi ve kesilen cezaların muhasebeleştirilmesi ve 

seçilen vergi incelemesinin finansal raporlamaya etkisinin değerlendirilmesi ele 

alınacaktır. 

4.1.1. Özel İnşaat İşleri 

Özel inşaat; bir gerçek kişinin yada tüzel kişinin, herhangi bir kişi yada 

kuruma karşı bir taahhüt altına girmeksizin tamamen ticari maksatla ve satılmak 

amacıyla yapmış oldukları inşaatları temsil eden bir kavramdır.
119

 

Özel inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, tasarruf hakkının devridir. Yapılan 

inşaat, alıcının tasarrufuna sunulduğu anda teslim edilmiş sayılır ve vergisel açıdan 

satış hükmündedir. Bu nedenle kanun koyucu tarafından, bu tür satış işlemlerinde, tapu 

devri yerine tasarruf hakkının devri benimsenmiştir.
120

  

                                                           

119
 İlhan, Çetin, “Özel İnşaatların Vergilemesinde Özellik Gösteren Hususlar”, Vergi Dünyası, Temmuz 

2007, Sayı:311, s.34. 
120

 Mehmet Şenlik, İnşaat Muhasebesi, Maliye Hukuk Yayınları, Ankara, Ocak 2010, s.146. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/DergiIcerik.aspx?ID=4741
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GVK ticari kazancın elde edilmesini tahakkuk esasına bağlamıştır. Satılan 

bağımsız bölümler alıcılarına fiilen teslim edildiğinde gelir tahakkuk etmiş olur. henüz 

inşaata başlamadan veya inşaata başladıktan sonra arsa üzerine kat irtifakı kurularak 

yapılan satışlar nedeniyle alınan paraların GVK ve KVK yönünden avans olarak 

değerlendirilmesi ve satış bedelinin tamamının inşaatın tamamlanıp anahtar teslimi 

yapılan yılın satış hâsılatı olarak dikkate alınması gerekmektedir.
121

 

Yani ticari kazancın gerçekleşmesi için satışın gerçekleşmesi ve inşaatın 

tamamlanmış olması gereklidir. Özel inşaatlarda üretim genelde birden çok dönemi 

kapsamasına rağmen GVK.42.md. kapsamında değerlendirilmez.
122

  

4.1.2. Özel İnşaat İşi Kapsamında İndirimli Oran KDV Talebi Nedeniyle 

Yapılan Vergi İncelemesine İlişkin Uygulama Örneği 

X A.Ş. İnşaat işleri alanında faaliyet göstermektedir. Bu örnekte X A.Ş.’nın 

2011 yılında inşa ettiği URAK konutları ile ilgili vergi incelemesine tabi tutulması ve 

inceleme sonucunun finansal tablolar üzerindeki etkisi araştırılacaktır. URAK konutları 

X A.Ş.’nın yapmış olduğu bir özel inşaat işidir. 

X A.Ş.’nın, 31.12.2011 tarihli Bilançosu aşağıdaki gibidir. 

  

                                                           

121
 Şükrü Kızılot, İnşaat Muhasebesi Vergilendirilmesi Mevzuatı ve Asgari İşçilik 17. Basım, Ankara, 

Yaklaşım Yayıncılık, 2012, s.656. 
122

 Özgür Çatıkkaş ve Cafer Şuekinci, “Özel İnşaat (Yap-Sat) İşletmelerinin Vergisel Yönleriyle 

İncelenmesi ve Muhasebe Uygulamaları”, Vergi Dünyası, Nisan 2012,Sayı:368, s.172. 
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31.12.2011 

 

AKTİF PASİF 

    
DÖNEN VARLIKLAR 153.848.694,34    

    

KISA VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR 28.182.009,61    

                

A   Hazır Değerler 65.696.861,49    A   Mali Borçlar 3.871.974,37    

                

  1 Kasa  1.619.868,66      1 Banka Kredileri  3.871.974,37    

  2 Alınan Çekler  10.000.000,00            

  3 Bankalar 49.062.992,83    B   Ticari Borçlar 3.570.634,79    

  4 Diğer Hazır Değerler 5.014.000,00            

          1 Satıcılar  3.057.180,79    

B   Menkul Kıymetler     2 Borç Senetleri  513.454,00    

                

C   Ticari Alacaklar 20.045.000,00    C   Diğer Borçlar 1.451.840,14    

                

  1 Alıcılar 10.000.000,00      1 Ortaklara Borçlar  1.451.840,14    

  2 Alacak Senetleri 10.045.000,00            

        D   Alınan Avanslar 13.249.445,30    

D   Diğer Alacaklar 3.526,91            

          1 Alınan Sipariş Avansları  13.249.445,30    

  1 Ortaklardan Alacaklar 3.526,91            

    
    

E   

Ödenecek Vergi ve Diğer 

Yükümlülükler 
4.384.084,04    

E   Stoklar 60.777.713,62            

          1 Ödenecek Vergi ve Fonlar  4.355.304,99    

  1 
İlk madde ve Malzeme 45.000.000,00    

  2 

Ödenecek Sosyal Güvenlik 

Kesintileri 28.779,05    

  2 Yarı Mamuller Üretim 6.773.005,02            

  3 Mamuller  8.290.114,52    F   Borç ve Gider Karşılıkları 1.654.030,97    

  4 Verilen Sipariş Avansları  714.594,08            

    
    

  1 

Dönem Karı Vergi ve Diğer 

Yasal Yükümlülük Karşılıkları  12.000.000,00 

F   

Gel. Aylara Ait Giderler ve 

Gelir Tahak. 
  

  2 

Dönem Karının Peşin Ödenen 

Vergi ve Diğer Yüküm.  (-) 10.345.969,03    

                

G   
Diğer Dönen Varlıklar 7.325.592,32    

G   

Gel. Aylara Ait Gelirler ve 

Gider Tahak.   

                

  1 

Devreden Katma Değer 

Vergisi  7.325.592,32 H   

Diğer Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar   
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DURAN VARLIKLAR 10.402.117,02    

    
UZUN VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR 4.360.744,34    

                

A   Ticari Alacaklar 1.000.000,00    A   Mali Borçlar   

                

  1 

Verilen Depozito ve 

Teminatlar  
1.000.000,00    

B   
Ticari Borçlar 

4.360.744,34    

                

B   Diğer Alacaklar     1 Satıcılar 4.360.744,34    

                

C   Mali Duran Varlıklar   C   Diğer Borçlar   

                

D   Maddi Duran Varlıklar 9.362.069,48    D   Alınan Avanslar   

                

  1 Arazi ve Arsalar  0,00    E   Borç ve Gider Karşılıkları   

  2 

Yeraltı ve Yerüstü 

Düzenleri  
0,00    

    
  

  

  3 
Binalar  5.050.000,00    

F   

Gel. Yıllara Ait Gelirler ve 

Gider Tahak.   

  4 Tesis, Makine ve Cihazlar  2.001.186,44            

  5 
Taşıtlar  1.049.865,38    

G   

Diğer Uzun Vadeli Yabancı 

Kaynaklar   

  6 Demirbaşlar  1.034.572,05            

  7 Birikmiş Amortismanlar (-) 226.445,61        ÖZ KAYNAKLAR 131.708.057,41    

                

E   

Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar 
  

A   
Ödenmiş Sermaye 

90.000.000,00    

                

 

  

Özel Tükenmeye Tabi 

Varlıklar 
  

  1 
Sermaye  

90.000.000,00    

                

F   

Gel. Yıllara Ait Giderler ve 

Gelir Tahak. 
40.047,54    

B   
Sermaye Yedekleri 

  

                

  1 

Gelecek Yıllara Ait 

Giderler  
40.047,54    

C   
Kar Yedekleri 

  

                

G   Diğer Duran Varlıklar   D   Geçmiş Yıllar Karları   

                

        E   Geçmiş Yıllar Zararları (-)   

                

        F   Dönem Net Karı (Zararı) 41.708.057,41    

  
  

 

      

  
  

  1 Dönem Net Karı  41.708.057,41 

            
 

  

    AKTİF TOPLAMI 164.250.811,36        PASİF TOPLAMI 164.250.811,36    
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X A.Ş.’nın, 01.01.2011-31.12.2011 dönemi Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir. 

A Brüt Satışlar   112.463.376,00 

  Yurt İçi Satışlar 112.463.376,00   

C Net Satışlar   112.463.376,00 

D Satışların Maliyeti   55.148.306,01 

  Satılan Mamüller Maliyeti 55.148.306,01   

  Brüt Satış Karı Veya Zararı   57.315.069,99 

E Faaliyet Giderleri   5.186.167,17 

  Genel Yönetim Giderleri 5.186.167,17   

  Faaliyet Karı veya Zararı   52.128.902,82 

F Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve K.   10.467,01 

  Faiz Gelirleri 8.225,50   

  Kambiyo Karları 2.241,51   

  Diğer Olağan Gelir ve Karlar 0   

G Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Z.   1.645,00 

  Kambiyo Zararları 1.645,00   

  Diğer Olağan Gider ve Zararlar 0   

H Finansman Giderleri   0 

  Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 0   

  Olağan Kar veya Zarar   52.137.724,83 

I Olağan Dışı Gelir ve Karlar   340,88 

  Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 340,88   

J Olağan Dışı Gider ve Zararlar   2.993,95 

  Diğer Olağan dışı Gider ve Zararlar 2.993,95   

  Dönem Karı veya Zararı   52.135.071,76 

K Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal yük.   10.427.014,35 

  Dönem Net Karı veya Zararı   41.708.057,41 
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X A.Ş.’nın 2011 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyanı aşağıdaki 

gibidir. 

Ticari Bilanço Karı 52.135.071,76 

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 0,00 

Kar ve İlaveler Toplamı 52.135.071,76 

Geçmiş Yıl Zararları 0,00 

Kurumlar Vergisi Matrahı 52.135.071,76 

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 10.427.014,35 

Mahsup Edilecek Geçici Vergi 10.120.000,00 

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 307.014,35 

 

X A.Ş.’nın 2011 yılı KDV beyanları aşağıdaki gibidir. 

Dönem 

2011 
Matrah 

Toplam Hes. 

KDV 

Ön. Dön. 

Devr. KDV 

Bu Dön. 

İnd. KDV 

Toplam 

KDV ind. 

Ödenecek 

KDV 

Son. Dön. 

Dev. KDV 

1. 1.178.645,00 212.156,10 10.000,00 890.000,00 900.000,00 0,00 687.843,90 

2. 48.410,00 8.713,80 687.843,90 982.000,00 1.669.843,90 0,00 1.661.130,10 

3. 93.520,00 16.833,60 1.661.130,10 1.550.000,00 3.211.130,10 0,00 3.194.296,50 

4. 123.900,00 22.302,00 3.194.296,50 980.000,00 4.174.296,50 0,00 4.151.994,50 

5. 991.230,00 178.421,40 4.151.994,50 950.000,00 5.101.994,50 0,00 4.923.573,10 

6. 1.434.598,00 258.227,64 4.923.573,10 998.000,00 5.921.573,10 0,00 5.663.345,46 

7. 1.928.930,00 347.207,40 5.663.345,46 1.239.000,00 6.902.345,46 0,00 6.555.138,06 

8. 2.668.103,00 480.258,54 6.555.138,06 1.193.000,00 7.748.138,06 0,00 7.267.879,52 

9. 1.652.830,00 297.509,40 7.267.879,52 1.328.000,00 8.595.879,52 0,00 8.298.370,12 

10. 2.343.210,00 421.777,80 8.298.370,12 978.000,00 9.276.370,12 0,00 8.854.592,32 

11. 50.000.000,00 1.350.000,00 8.854.592,32 560.000,00 9.414.592,32 0,00 8.064.592,32 

12. 50.000.000,00 1.350.000,00 8.064.592,32 611.000,00 8.675.592,32 0,00 7.325.592,32 
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X A.Ş.’nın, 2012/1 ve 2. dönem KDV beyanları aşağıdaki gibidir. 

Dönem 

2012 
Matrah 

Toplam Hes. 

KDV 

Ön. Dön. 

Devr. KDV 

Bu Dön. İnd. 

KDV 

Toplam 

KDV ind. 

Öden. 

KDV 

İade Ed. 

Ger. KDV 

Son. Dön. 

Dev. KDV 

Ocak 523.900,00 94.302,00 7.325.592,32 590.000,00 7.915.592,32 0,00 0,00 7.821.290,32 

Şubat 991.230,00 178.421,40 7.821.290,32 940.000,00 8.761.290,32 0,00 7.196.500,00 1.386.368,92 

Vergi inceleme raporunun düzenlendiği tarihte verilen en son KDV 

beyannamesine kadar sürekli devreden KDV söz konusudur. 

X A.Ş. 2011 yılında Urak Konutları adlı 300 dairelik bir site inşa etmiştir. 

Projeye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

 Söz konusu daireler Ekim/2011 de tamamlanmış olup toplam maliyeti 

45.000.0000,00-TL olarak hesaplanmıştır. Dairelerin her biri aynı büyüklüktedir. 

 Dairelerin 150 adedi 2011/Kasım, kalan 150 adedi de 2011/Aralık’ta 

satılmıştır. Defter kayıtlarına göre dairelerin her birinin satış fiyatı 200.000-TL’dir. 

KDV oranı % 1’dir. 

 X A.Ş. bahsi geçen projeye ilişkin 2011 yılındaki indirimli orana tabi 

işlemler nedeniyle 2012/2 dönemi KDV beyannamesi ile 7.196.500,00-TL tutarında 

KDV iade talep edilmiştir. 

 İndirimli oranına tabi inşaat işleri nedeniyle yüklenilmiş olunan KDV’ler ve 

bu yüklenimler nedeniyle hesaplanan yıllık KDV iade tutarlarına ilişkin hesaplama 

aşağıdaki gibidir. 
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Dönemler 

2011 

Yüklenilen 

KDV 

Hesaplanan 

KDV 

Döneme Ait 

İade Tutarı 

Dönemler İtibariyle İade 

Edilecek Kümülatif KDV 

Kasım 4.060.800,00 450.000,00 3.610.800,00 3.610.800,00 

Aralık 4.050.000,00 450.000,00 3.600.000,00 7.210.800,00 

İade Edilemeyecek Kısım (Tenzil)
123

 
 

14.300,00 

Kalan İade 
 

7.196.500,00 

 Söz konusu iade edilen KDV’nin tamamı 01.07.2012 tarihinde X A.Ş.e 

iade edilmiştir. 

05.11.2012’de rapora bağlanan vergi incelemesi sonucunda tespit edilen 

hususlar aşağıda sıralanmıştır. 

Belgesiz Satış (Kayıt Dışı Hâsılat) 

Urak konutlarındaki her bir dairenin satış fiyatı defter kayıt, belge ve beyanlara 

200.000,00-TL olarak yansıtılmasına karşın yapılan incelemede gerçek satış fiyatının 

300.000,00-TL olduğu, 2011 yılındaki toplam kayıt dışı hâsılat ve fark KDV’nin 

aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.  

Yapılan inceleme sonucunda kayıt dışı hâsılatın ortaklara aktarıldığı tespit 

edilmiştir. 

Dönem Adet Fatura Tutarı 
Gerçek Satış 

Tutarı 
Fark Tutar Fark KDV 

2011/11 150 30.000.000,00 45.000.000,00 15.000.000,00 150.000,00 

2011/12 150 30.000.000,00 45.000.000,00 15.000.000,00 150.000,00 

Toplam    30.000.000,00 300.000,00 

                                                           

123
 29.12.2010 tarih ve 27800 (6. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 114 seri numaralı KDV 

Genel Tebliği ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle 

yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili 

olarak 2010 yılında geçerli olan 13.300 TL tutarındaki sınır 2006/10379 sayılı BKK uyarınca, 2010 yılına 

ilişkin yeniden değerleme oranında (%7,7) artırılarak 2011 yılı için 14.300 TL olarak belirlenmiştir. 
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Sahte Fatura 

X A.Ş.’nın 2011/6. dönemdeki 120.000,00-TL lik kum alışını 

(KDV=21.600,00-TL)
124

 sahte fatura ile belgelendirdiği tespit edilmiştir. Yapılan 

araştırmada malların gerçek alındığı kanaatine varılmış olup söz konusu faturaların aynı 

zamanda yüklenim listesinde de yer aldığı tespit edilmiştir. 

Yüklenim Listesinin Şişirilmesi 

X A.Ş. tarafından 2011/11. dönemde toplam 60.000,00-TL tutarlı 

(KDV=10.800,00-TL)
125

 fatura yüklenim listesine mükerrer yansıtılarak yüklenilen 

KDV’nin 10.800,00-TL daha fazla hesaplanmasına sebep olunduğu tespit edilmiştir. 

Tek Düzen Hesap Planına Uymama: 

X A.Ş. tarafından 200.000,00-TL tutarlı bir daire satış faturasının 2011/Kasım 

döneminde “350 Yıllara yaygın inşaat hakediş bedelleri hesabı”na kaydedildiği, bu 

hesabın dönem sonunda “600 YURT İÇİ SATIŞLAR” hesabına aktarıldığı tespit 

edilmiştir. 

Yapılan vergi incelemesi sonucunda tarh edilen vergi ve kesilen cezalar 

aşağıdaki gibidir. 

Kurumlar Vergisi Yönünden Yapılan Değerlendirme: 

Yukarıda açıklandığı üzere yapılan inceleme sonucunda X A.Ş.’nın 2011 

yılında 30.000.000,00-TL kayıt dışı hâsılatı tespit edilmiştir. 

Sahte fatura ile ilgili yapılan tespitte malların gerçekten alındığı kanaati 

oluştuğu için bu husus Kurumlar Vergisi açısından tenkit konusu edilmemiştir. 

                                                           

124
 Firmanın kum alışları % 18 KDV tabi olduğundan ( 120.000 * % 18 = 21.600-TL) indirim KDV tutarı 

söz konusudur. 
125

 Bu faturadaki KDV oranı % 18’dir. 
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Buna göre 30.000.000,00-TL doğrudan ticari bilanço karına dolayısıyla 

Kurumlar Vergisi matrahına dâhil edilmelidir. Buna göre X A.Ş.’nın Kurumlar Vergisi 

Beyanları aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir. 

Ticari Bilanço Karı 82.135.071,76 

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 0,00 

Kar ve İlaveler Toplamı 82.135.071,76 

Geçmiş Yıl Zararları 0,00 

Kurumlar Vergisi Matrahı 82.135.071,76 

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 16.427.014,35 

Mahsup Edilecek Geçici Vergi 10.120.000,00 

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 6.307.014,35 

 

Yeniden düzenlenen Kurumlar Vergisi beyannamesine göre X A.Ş. adına 

(6.307.014,35 - 307.014,35) = 6.000.000,00-TL fark Kurumlar Vergisinin tarh edilmesi, 

tarh edilen verginin 1 katı da vergi ziyaı cezasının kesilmesi gerekmektedir. 

25.11.2012 tarihinde yapılan uzlaşma
126

 sonucunda vergi aslında herhangi bir 

indirim yapılmamış olup, vergi ziyaı cezasının ise % 90’nı silinmiştir. Bu durumda 

uzlaşma sonucuna göre mükellefin ödeyeceği KV 6.000.000,00-TL, VZC ise 600.000-

TL dir. 

Kurumlar Vergisine uygulanan gecikme faizi ise 250.000,00-TL dir. 

 

                                                           

126
 Kanuni dayanağını VUK kanunundan alan uzlaşma komisyonlarının yetkisi sınırsızdır. Ancak yetkinin 

sınırsız olması vergi ve cezalarının tamamının silineceği veya aynen bırakılacağı anlamına gelmemelidir. 

Uzlaşma komisyonları genel teamüller ve mükellefler arasında hak ve adaleti gözeterek uzlaşma 

oranlarını her mükellefin durumuna göre belirlemektedir. Ancak haksız KDV iadeleri nedeniyle 

reddedilen tutarlarda, vergi denetim birimlerinde yapılan uzlaşmalarda genel uygulama vergi aslının 

aynen kalması, vergi cezalarının ise % 90’nın silinmesi şeklinde uygulanmaktadır.  
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KDV Yönünden Yapılan Değerlendirme: 

 X A.Ş.’nın 2011 yılında ki 30.000.000,00-TL’lik kayıt dışı hasılatının 

15.000.000,00’u Kasım dönemine kalan 15.000.000,00-TL’si ise Aralık dönemine 

ilişkindir. 

Buna göre; 

Kasım dönemi KDV matrah farkı 15.000.000,00-TL (KDV=150.000,00) 

Aralık dönemi KDV matrah farkı ise 15.000.000,00-TL 

(KDV=150.000,00)’dir. 

Bu tutarlara isabet eden KDV’lerin ilgili dönem hesaplanan KDV satırına 

eklenmesi gerekmektedir. 

 2011/Haziran dönemde 120.000,00-TL lik alış (KDV=21.600,00-TL) sahte 

fatura ile belgelendirilmiştir. 

Haziran dönemi KDV vergi farkı 21.600,00-TL’dir. Bu tutarın ilgili dönem 

indirilecek KDV hesabından tenzili gerekmektedir. 21.600,00-TL’lik KDV aynı 

zamanda yüklenim listesinde de yer aldığı için bu tutarın her iki dönemin yüklenim 

listesindeki payının (Kasım/2011=10.800, Aralık/2011=10.800) tenzili gerekmektedir. 

 X A.Ş. tarafından 2011/11. dönemde toplam 60.000,00-TL tutarlı 

(KDV=10.800,00-TL) fatura yüklenim listesine mükerrer yansıtılarak yüklenilen 

KDV’nin 10.800,00-TL daha fazla hesaplanmasına sebep olunduğu tespit edilmiştir. 

Yukarıdaki tespitler dikkate alınarak X A.Ş.’nın KDV beyanları aşağıdaki gibi 

yeniden düzenlenmiştir. 
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Dönem 

2011 

Matrah Toplam Hes. 

KDV 

Ön. Dön. 

Devr. KDV 

Bu Dön. 

İnd. KDV 

Toplam 

KDV ind. 

Ödenecek 

KDV 

Son. Dön. 

Dev. KDV 

1 1.178.645,00    212.156,10    10.000,00    890.000,00    900.000,00    0,00    687.843,90    

2 48.410,00    8.713,80    687.843,90    982.000,00    1.669.843,90    0,00    1.661.130,10    

3 93.520,00    16.833,60    1.661.130,10    1.550.000,00    3.211.130,10    0,00    3.194.296,50    

4 123.900,00    22.302,00    3.194.296,50    980.000,00    4.174.296,50    0,00    4.151.994,50    

5 991.230,00    178.421,40    4.151.994,50    950.000,00    5.101.994,50    0,00    4.923.573,10    

6 1.434.598,00    258.227,64    4.923.573,10    976.400,00    5.899.973,10    0,00    5.641.745,46    

7 1.928.930,00    347.207,40    5.641.745,46    1.239.000,00    6.880.745,46    0,00    6.533.538,06    

8 2.668.103,00    480.258,54    6.533.538,06    1.193.000,00    7.726.538,06    0,00    7.246.279,52    

9 1.652.830,00    297.509,40    7.246.279,52    1.328.000,00    8.574.279,52    0,00    8.276.770,12    

10 2.343.210,00    421.777,80    8.276.770,12    978.000,00    9.254.770,12    0,00    8.832.992,32    

11 65.000.000,00    1.500.000,00    8.832.992,32    560.000,00    9.392.992,32    0,00    7.892.992,32    

12 65.000.000,00    1.500.000,00    7.892.992,32    611.000,00    8.503.992,32    0,00    7.003.992,32    

 

Yukarıdaki tespitler dikkate alınarak X A.Ş.’nın KDV iade hesaplama tablosu 

aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir. 

Dönemler 

2011 

Yüklenilen 

KDV 

Hesaplanan 

KDV 

Döneme Ait 

İade Tutarı 

Dönemler İtibariyle İade 

Edilecek Kümülatif KDV 

Kasım 
4.039.200,00 

600.000,00 3.439.200,00 3.439.200,00 

Aralık 
4.039.200,00 

600.000,00 3.439.200,00 6.878.400,00 

İade Edilemeyecek Kısım (Tenzil)   14.300,00 

Kalan İade   6.864.100,00 

 

Yukarıdaki tespitler dikkate alınarak X A.Ş.’nın 2012/1 ve 2. dönem KDV 

beyanları aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir. 
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Dönem 

2012 

Matrah Toplam 

Hes. KDV 

Ön. Dön. 

Devr. KDV 

Bu Dön. 

İnd. KDV 

Toplam 

KDV ind. 

Öden. 

KDV 

İade Ed. 

Ger. KDV 

Son. Dön. 

Dev. KDV 

Ocak 523.900,00    94.302,00    7.003.992,32    590.000,00    7.593.992,32    0,00    0 7.499.690,32    

Şubat 991.230,00    178.421,40    7.499.690,32    940.000,00    8.439.690,32    0,00    6.864.100,00 1.397.168,92    

 

Buna göre X A.Ş.’nın iade talebinin (7.196.500,00-6.864.100,00)=332.400,00-

TL’lik kısmı reddedilmiştir. Bu tutar aynı zamanda X A.Ş. tarafından haksız iade alınan 

tutarı göstermekte olup X A.Ş. adına resen tarh edilmesi gerekmektedir. Haksız iade 

alınan KDV’nin 1 katı oranında da vergi ziyaı cezasının kesilmesi gerekmektedir. 

25.11.2012 tarihinde yapılan uzlaşma sonucunda vergi aslında herhangi bir 

indirim yapılmamış olup, vergi ziyaı cezasının ise % 90’nı silinmiştir. Bu durumda 

uzlaşma sonucuna göre mükellefin ödeyeceği KDV 332.400,00-TL, VZC ise 33.240,00-

TL dir.  

Haksız iade alınan KDV’ye uygulanan gecikme faizi ise 8.000,00-TL dir. 

Diğer taraftan Şubat/2012 Devreden KDV tutarı 1.386.368,92 iken yapılan 

düzeltme sonucunda 10.800,00-TL artarak 1.397.168,92-TL olmuştur. 

Usulsüzlük Yönünden Yapılan Değerlendirme 

Belgesiz Satış ve Belgesiz Alış: 

X A.Ş. tarafından 2011 yılında satılan 300 dairenin düşük tutarla 

belgelendirilmesi suretiyle KDV dahil toplam 30.300.000,00-TL lik tutar için fatura 

düzenlenmediği tespit edilmiştir. 

VUK’nun 353/1. maddesinde; “ Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider 

pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması 

veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi 

halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge 

için 10.000.000 liradan (402 sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile 01.01.2011 tarihinden 

geçerli olmak üzere 170,00-YTL' den) aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması 
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gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası 

kesilir.” hükmü yer almaktadır. 

Buna göre belgesiz satış için; (30.300.000,00 x %10) 3.030.000,00-TL özel 

usulsüzlük cezasının X A.Ş. adına kesilmesi gerekmektedir. Ancak aynı maddenin 

ikinci fıkrasında “Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan 

yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı (01.01.2011 tarihinden 

geçerli olmak üzere 80.000,00-TL) geçemez.’ hükmü mevcuttur. Bu nedenle X A.Ş. 

adına 80.000,00-TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. 

25.11.2012 tarihinde yapılan uzlaşma sonucunda belgesiz satış dolayısıyla 

kesilen Özel Usulsüzlük Cezası için 8.000,00-TL’ye uzlaşılmıştır. 

Tek Düzen Hesap Planına Uymama: 

X A.Ş. tarafından 200.000,00-TL tutarlı bir daire satış faturasının 2011/Kasım 

döneminde “350 Yıllara yaygın inşaat hakediş bedelleri hesabı”na kaydedildiği, bu 

hesabın dönem sonunda “600 yurt içi satışlar hesabı”na aktarıldığı tespit edilmiştir. 

İnşa edilen daireler özel inşaat kapsamında olup, taahhüt işi niteliğinde 

değildir. Bu nedenle defter kayıtlarında “350 Yıllara yaygın inşaat hakediş bedelleri 

hesabı”nda takip edilmesi mümkün değildir.  

VUK’nun 353/6. maddesinde; “Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe 

standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar ile 

muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin 

kural ve standartlara uymayanlara 250.000.000 lira (1.1.2011'den itibaren 3.700,00 -

TL)  özel usulsüzlük cezası kesilir” Hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda belirtildiği üzere X A.Ş. tarafından Tekdüzen hesap planına 

uyulmamış olup bu durum VUK’nun 353/6. maddesi gereğince 3.700,00-TL Özel 

usulsüzlük cezası kesilmesini gerektirmektedir. 

25.11.2012 tarihinde yapılan uzlaşma sonucunda tek düzen hesap planına 

uymama dolayısıyla kesilen Özel Usulsüzlük Cezası için 370,00-TL’ye uzlaşılmıştır. 
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X A.Ş.’nin Faaliyetine İlişkin İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları 

İlk madde ve malzeme alımlarına ilişkin X A.Ş. tarafından yapılması gereken 

yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir. 

   /    

150  İLK MADDE VE MALZEME HESABI XXXX  

191  İNDİRİLECEK KDV HESABI XXXX  

 320  SATICILAR HESABI  XXXX 

 

X A.Ş. tarafından İnşaat yapımında kullanılan ilk madde ve malzemelerin 

maliyet hesaplarına aktarılması aşağıdaki gibidir. 

   /    

710  DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 

HESABI 
XXXX  

 150  İLK MADDE VE MALZEME HESABI  XXXX 

 

İşçilik giderlerinin, X A.Ş. tarafından maliyet hesaplarına aktarılması aşağıdaki 

gibidir. 

   /    

720  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABI XXXX  

 335  PERSONELE BORÇLAR HESABI  XXXX 

 360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  XXXX 

 361  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK 

KESİNTİLERİ HESABI 
 XXXX 
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İşçi ücretleri, vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin ödeme kayıtları aşağıdaki 

gibidir. 

   /    

335  PERSONELE BORÇLAR HESABI XXXX  

360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI XXXX  

361  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 

HESABI 
XXXX  

 102  BANKALAR HESABI  XXXX 

 

Direkt işçilik ve direkt ilk madde ve malzeme giderleri dışında kalan giderler 

(Amortisman gibi) “730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ” hesabında takip edilmektedir. 

Genel üretim giderlerinin, X A.Ş. tarafından maliyet hesaplarına aktarılması aşağıdaki 

gibidir. 

   /    

730  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI XXXX  

191  İNDİRİLECEK KDV HESABI XXXX  

 320  SATICILAR HESABI  XXXX 

 

Kuşkusuz X A.Ş. tarafından faaliyet giderlerine de katlanılacaktır. Bu 

durumlarda “760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ”, “770 GENEL 

YÖNETİM GİDERLERİ” ve “780 FİNANSMAN GİDERLERİ” hesapları 

kullanılacaktır. 

Bağımsız bölümler tamamlanmadan önceki her dönem sonlarında “710 

DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ” “720 DİREKT İŞÇİLİK 

GİDERLERİ” ve “730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ” hesaplarında toplanan 

maliyetler 711, 721 ve 731 numaralı yansıtma hesapları aracılığıyla “151 YARI 

MAMÜLLER - ÜRETİM” hesabına aktarılarak aktifleştirilir. 
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   /    

151  YARI MAMÜLLER -ÜRETİM HESABI XXXX  

 711  DİREKT İLK MADDE VE MALZEME 

GİDERLERİ YANSITMA HESABI 
 XXXX 

 721  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA 

HESABI 
 XXXX 

 731  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA 

HESABI 
 XXXX 

 

İnşaat için katlanılan maliyetlerin “151 YARI MAMÜLLER - ÜRETİM” 

hesabına yansıtılarak aktifleştirilmesinden sonra; aşağıdaki kayıt yapılarak maliyet 

hesaplarının yansıtma hesaplarıyla kapatılması gerekmektedir. 

   /    

711  DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 

YANSITMA HESABI 
XXXX  

721  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA 

HESABI 
XXXX  

731  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI XXXX  

 710 
 

DİREKT İLK MADDE VE MALZEME 

GİDERLERİ HESABI 
 XXXX 

 720  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABI  XXXX 

 730  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI  XXXX 

 

Yıl içinde inşaat tamamlandıktan sonra “151 YARI MAMÜLLER - ÜRETİM” 

hesabı ile inşaatın tamamlandığı yılda maliyet hesaplarında toplanan tutarlar  “152 

MAMÜLLER” hesabına aktarılır. 

   /    

152  MAMÜLLER HESABI 45.000.000,00  

 151  YARI MAMÜLLER - ÜRETİM HESABI  XXXX 
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İnşaat tamamlandıktan sonra bu şekilde yapılan kayıttan sonra maliyet 

hesapları yansıtma hesapları kullanılarak kapatılır. 

X A.Ş. tarafından bağımsız bölüm satış faturası düzenlendikten sonra, 

yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir. 

   /    

102  BANKALAR HESABI 60.600.000,00  

 391  HESAPLANAN KDV HESABI  600.000,00 

 600  YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI  60.000.000,00 

   /    

620  SATILAN MAMÜLLERİN MALİYETİ 

HESABI 
45.000.000,00  

 152  MAMÜLLER HESABI  45.000.000,00 

 

X A.Ş.’nın İade Talebine İlişkin Muhasebe Kaydı 

   24.02.2012    

136  DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HES. 7.196.500,00  

 190  DEVREDEN KDV HESABI  7.196.500,00 

 

İade alacağının borçlara mahsup kaydı 

   24.02.2012    

360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

HESABI 
XXXX  

361  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK 

KESİNTİLER HESABI 
XXXX  

 136 
 

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 

HESABI 
 XXXX 
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İadenin nakden yapılması durumunda muhasebe kaydı 

   24.02.2012    

102  BANKALAR HESABI XXXX  

 136 
 

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 

HESABI 
 XXXX 

 

4.1.3. Özel İnşaat İşi Kapsamında Yapılan Vergi İncelemesi Sonucunda 

Tarh Edilen Vergi ve Kesilen Cezaların Muhasebeleştirilmesi 

X A.Ş. hakkında özel inşaat işi kapsamında indirimli oran KDV iade talebi 

nedeniyle yapılan vergi incelemesi sonucunda tarh edilen vergi, kesilen ceza ve 

gecikme faizi aşağıdaki tabloda toplu olarak gösterilmiştir. 

Türü Tutarı 

Toplam Matrah Farkı 30.000.000,00 

Kurumlar Vergisi 6.000.000,00 

Vergi Ziyaı Cezası 600.000,00 

Gecikme Faizi 250.000,00 

Katma Değer Vergisi 332.400,00 

Vergi Ziyaı Cezası 33.240,00 

Gecikme Faizi 8.000,00 

Toplam Özel Usulsüzlük Cezası 8.370,00 

Devreden KDV’deki artış 10.800,00 
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Vergi incelemesi sonucunda vergi ve cezaların kesinleşmesinin ardından X.A.Ş 

tarafından yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir. 

   /    

131  ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI 30.300.000,00  

136  DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 21.600,00  

190  DEVREDEN KDV HESABI 10.800,00  

 570  GEÇMİŞ YIL KARLARI HESABI  24.000.000,00 

 369  ÖDENECEK DİĞER YÜK. HESABI  6.332.400,00 

   - KV Vergi aslı …… 6.000.000,00   

   - KDV Vergi aslı ….    332.400,00   

 

“136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR” hesabına 21.600,00-TL borç 

kaydetmemizin sebebi sahte faturayı veren satıcıya KDV’nin ödenmiş olması ve söz 

konusu satıcıdan bu tutarın tahsil edilecek olmasıdır. Bu tutarın “689 DİĞER OLAĞAN 

DIŞI GİDER VE ZARARLAR” hesabına kanunen kabul edilmeyen gider olarak borç 

kaydedilmesi de mümkündür. 

“190 DEVREDEN KDV” hesabına 10.800,00-TL kayıt etmemizin sebebi; 

yüklenim listesinin bu tutar kadar şişirilerek haksız KDV iadesine yol açılması ve 

inceleme sonucunda iade talebinin reddedilmesi nedeniyle Devreden KDV’de meydana 

gelen artıştır. Tarhiyatların kesinleştiği tarihe kadar X A.Ş.’nın sürekli devredeni 

mevcut olduğu için bu hesap borçlandırılmıştır. 

İnceleme cari yılda yapılmadığı için matrah farkı kaynaklı kar doğrudan “570 

GEÇMİŞ YIL KARLARI” hesabına kaydedilmiştir. İncelemenin cari yılda yapıldığı 

durumlarda matrah farkının doğrudan “600 YURT İÇİ SATIŞLAR” hesabına 

kaydedilmesi gerekmektedir. 

Eğer X A.Ş. zarar etmiş olsaydı “570 GEÇMİŞ YIL KARLARI” hesabı yerine 

“580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI” hesabı borçlandırılacaktı. 
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Ödeme yapıldığında yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir 

   /    

369 ÖDENECEK DİĞER YÜK. HESABI 6.332.400,00  

 - KV Vergi aslı …… 6.000.000,00 

- KDV Vergi aslı ….    332.400,00 
  

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI
127

 899.610,00  

 - KV vergi ziyaı cezası …… 600.000,00 

- KV Gecikme Faizi  ……... 250.000,00 

- KDV vergi ziyaı cezası ….  33.240,00  

- KDV Gecikme Faizi …….    8.000,00 

 - Özel usulsüzlük cezaları ..    8.370,00 

  

  102 BANKALAR HESABI  7.232.010,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

127
 GVK’nun 41. maddesinin 6 numaralı bendinde, 90. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. 

maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan düzenlemelere göre her türlü vergi cezaları, gecikme 

zamları ve faizleri kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmamaktadır. Yani söz konusu cezalar 

ticari kârın tespitinde gider “kanunen kabul edilmeyen gider" olarak dikkate alınmalı, mali kârın 

tespitinde dönem kazancına ilave edilmelidir. 
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4.1.4. Özel İnşaat İşi Kapsamında Yapılan Vergi İncelemesinin Finansal 

Raporlamaya Etkisinin Değerlendirilmesi 

Eğer X A.Ş. tarafından vergi ziyaına sebep vermeden işlemler kayıt altına 

alınmış olsaydı 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait Gelir Tablosu aşağıdaki gibi 

olacaktı. 

A Brüt Satışlar   142.463.376,00 

  Yurt İçi Satışlar 112.463.376,00   

C Net Satışlar   142.463.376,00 

D Satışların Maliyeti   55.148.306,01 

  Satılan Mamüller Maliyeti 55.148.306,01   

  Brüt Satış Karı Veya Zararı   87.315.069,99 

E Faaliyet Giderleri   5.186.167,17 

  Genel Yönetim Giderleri 5.186.167,17   

  Faaliyet Karı veya Zararı   82.128.902,82 

F Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve K.   10.467,01 

  Faiz Gelirleri 8.225,50   

  Kambiyo Karları 2.241,51   

G Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Z.   1.645,00 

  Kambiyo Zararları 1.645,00   

  Diğer Olağan Gider ve Zararlar 0   

H Finansman Giderleri   0 

  Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 0   

  Olağan Kar veya Zarar   82.137.724,83 

I Olağan Dışı Gelir ve Karlar   340,88 

  Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 340,88   

J Olağan Dışı Gider ve Zararlar   2.993,95 

  Diğer Olağan dışı Gider ve Zararlar 2.993,95   

  Dönem Karı veya Zararı   82.135.071,76 

K Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal yük.   16.427.014,35 

  Dönem Net Karı veya Zararı   65.708.057,41 
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Vergi incelemesi sonucuna göre yeniden düzenlenen yukarıdaki Gelir Tablosu 

ile X A.Ş.’nın açıkladığı Gelir tablosu kıyaslandığında; firmanın karlılık oranlarında 

çok ciddi artışlar olmuştur. 

Diğer taraftan vergi incelemesi sonucunda tespit edilen hususlar göstermektedir 

ki 31.12.2011 tarihli bilanço gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki; 

 2011 yılı dönem net karının 24.000.000,00 düşük gösterilmesi nedeniyle 

bilançodaki öz kaynakların bu tutarda düşük gösterilmesine yol açmıştır. 

 Kayıt dışı hâsılat nedeniyle ortaklara aktarılan 30.300.000,00 tutar ilgili 

dönem varlıklarının (hazır değerlerin) finansal tablolara bu tutarda düşük yansıtılmasına 

neden olmuştur. 

 Ödenecek vergi ve fonlar hesabına 6.000.000,00-TL’lik Kurumlar Vergisi 

yansıtılmayarak kısa vadeli yabancı kaynaklarının bu tutarda düşük gösterilmesine yol 

açılmıştır 

 Devreden KDV hesabına 321.600,00- TL fazladan kayıt yapılmıştır. 

 Sahte belge kullanımına ilişkin 21.600,00-TL KDV satıcılara fazladan 

ödenmiş, yada alacaklara yansıtılmamıştır. 

Yapılan vergi incelemesinin 31.12.2011 tarihli bilanço üzerindeki etkisi 

aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

AKTİF  PASİF 

Ortaklardan Alacaklar + 30.300.000,00  Dönem Net Karı + 24.000.000,00 

Devreden KDV - 321.600,00  Ödenecek Vergi ve Fon. +   6.000.000,00 

Diğer Çeşitli Alacaklar + 21.600,00    

Bilançoya Toplam Etki + 30.000.000,00  Bilançoya Toplam Etki + 30.000.000,00 

Finansal tabloların hatalı olması çıkar grupları tarafından yapılan finansal 

analizlerinde gerçeği yansıtmamasına yol açmaktadır. 
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4.2. Randıman İncelemesi Kapsamında Örnek Uygulama 

Vergi inceleme sonuçlarının finansal raporlara nasıl yansıdığını daha iyi 

kavrayabilmek için bu örnek kapsamında öncelikle randıman incelemesi açıklanacak, 

ardından seçilen uygulama örneği muhasebe kayıtlarıyla birlikte anlatılacak, vergi 

incelemesi sonucunda tarh edilen vergi ve kesilen cezaların muhasebeleştirilmesi ve 

seçilen vergi incelemesinin finansal raporlamaya etkisinin değerlendirilmesi ele 

alınacaktır. 

4.2.1. Randıman İncelemeleri 

Randıman, üretilen mamuller ile bu mamuller için kullanılan direkt madde, 

yardımcı madde arasındaki matematiksel ilişki ve miktarsal denge
128

 olarak 

tanımlanabilir. Başka bir deyişle üretime sevk edilen belirli miktar, adet, kg ve 

nitelikteki hammadde ve yardımcı maddelerden, belirli üretim tekniğiyle, belirli miktar, 

adet, kg mamul üretilmesidir.  

Türk vergi hukukunda vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyetinin 

araştırılmasında işlemlere taraf olanların gerçek niyet ve amaçlarının ortaya 

çıkarılmasında kullanılan inceleme yöntemlerinden birisi de randıman 

incelemeleridir.
129

 Randıman incelemesi, bir işletmenin verimliliğinden yola çıkılarak 

yaratılan katma değeri gerek fiziki gerekse de parasal yönden ölçmek amacıyla, olması 

gereken ile olan arasında sebep-sonuç ilişkisi kurmaya çalışan bir vergi inceleme 

tekniğidir.
130

 Dolayısıyla randıman incelemesi üretilen mamul ile kullanılan hammadde, 

yarı mamul ve yardımcı maddeler arasındaki ilişkiyi temel almaktadır. Bu suretle 

üretim miktarı ile üretimde kullanılan hammadde miktarı kontrol edilerek defterlerdeki 

kayıtlı miktarlar karşılaştırılır, hâsılat ve gider kalemlerinin gerçek tutarı ile gerçek 

                                                           

128
 Rüstem Hacırüstemoğlu ve Volkan Demir, “Madde ve Malzeme Maliyetlerine Vergisel Yaklaşım”, 

Mali Çözüm Dergisi, Sayı:61, Ekim-Kasım-Aralık 2002, s.15. 
129

 Mahmut Sekdur ve Muhsin Altun, Mali Hukuk Ansiklopedisi, Yaklaşım Yayınları, Ankara, Ağustos 

2001, s. 558. 
130

 Veysi Seviğ, “Vergi Hukukunda Randıman”, Dünya Gazetesi, 08.11.2004. 
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üretim miktarı belirlenmiş olur.
131

 Üretim işletmelerinde kullanılan bu inceleme 

sonucunda bir fark tespit edilirse bu fark “randıman farkı” olarak dikkate alınır.
132

 

Randıman incelemesi, vergi kanunlarında doğrudan açıklanmamıştır. 

Yürürlükteki vergi kanunlarında daha çok yorum yoluyla randıman incelemesine 

gidilmektedir.
133

 Ancak bu durum randıman incelemesinin dayanaksız olduğu anlamına 

gelmez. 

VUK’nun 3. Maddesinde “ ………….. 

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin 

hariç her türlü delille ispatlanabilir. Vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık 

bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz. İktisadi, ticari ve 

teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir 

durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.” hükmü yer 

almaktadır. 

Dolayısıyla randıman incelemesi özellikle vergi gibi cebri bir yükümlülüğün 

yerine getirilmesinde ve vergi matrahının gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespitinde 

önemli bir vergi inceleme tekniğidir. Çünkü karlarını (verimliliklerini) olduğundan 

düşük göstererek daha az vergi ödemek niyetinde olan mükelleflerin, gizledikleri 

verimliliklerini ortaya çıkarmak bazen ancak randıman incelemesi ile mümkün 

olabilmektedir. Randıman incelemesi vergi incelemesinde delil olarak 

kullanılabilmektedir.
134

 

 

 

                                                           

131
 Ali Çelikkaya, “Türk Vergi Hukuku Açısından Randıman İncelemesi ve Hukuki Sonuçları”, Mali 

Çözüm, Sayı:78, Kasım-Aralık 2006, s.82. 
132

 Hasan Kurt, “Randıman Farkları İçin Re’sen Tarhiyat Yapılamayacak Mı”?, Vergi Dünyası, Sayı:194, 

Ekim 1997, s. 12. 
133

 Hacırüstemoğlu ve Demir, s. 18. 
134

 Özgür, Biyan, “Türk Vergi Hukukunda Randıman İncelemesi ve Fire Uygulaması”, Vergi Sorunları 

Dergisi, Sayı:255, Aralık 2009, s. 27. 
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4.2.2. Randıman İncelemesine İlişkin Uygulama Örneği 

Z A.Ş. bira üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Bu örnekte firmanın 2012 

yılı ile ilgili vergi incelemesine tabi tutulması ve inceleme sonucunun finansal tablolar 

üzerindeki etkisi araştırılacaktır.  

Z A.Ş.’nın, 31.12.2012 tarihli Bilançosu aşağıdaki gibidir. 

31.12.2012 

 

AKTİF PASİF 

 I   
DÖNEN VARLIKLAR 566.400  

 III   

KISA VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR 850.000 

A   Hazır Değerler 220.000 A   Mali Borçlar 500.000 

  1 Kasa  20.000   1 Banka Kredileri  500.000 

  2 Alınan Çekler  100.000       

 
  3 Bankalar 100.000 B   Ticari Borçlar 250.000 

      
   1 Satıcılar  100.000 

C   Ticari Alacaklar 120.000   2 Borç Senetleri  150.000 

  1 Alıcılar 70.000 

 

   
 

  2 
Alacak Senetleri 50.000 

 F   

 Ödenecek Vergi ve Diğer 

Yükümlülükler 
100.000 

      
   1  Ödenecek Vergi ve Fonlar  60.000 

E   
Stoklar 218.000 

  2 

Ödenecek Sosyal Güvenlik 

Kesintileri 40.000 

  1 İlk madde ve Malzeme 18.000 

  
 

 

  2 
Mamuller  200.000 

 IV   
UZUN VADELİ YABANCI 

KAYNAKLAR  

  
  

  
  

G 

 

Diğer Dönen Varlıklar 8.400 

  
  

 

  1  

Devreden Katma Değer 

Vergisi 
8.400 

    
  

 

  
  

  
 

 
 II   DURAN VARLIKLAR 3.100.000  V   ÖZ KAYNAKLAR 2.816.400 

D   Maddi Duran Varlıklar 3.100.000 A    Ödenmiş Sermaye 2.606.400 

 

1 Binalar  1.000.000   1 Sermaye  2.606.400 

  2 Tesis, Makina ve Cihazlar  1.500.000 D    Geçmiş Yıllar Karları 0 

  3 Taşıtlar  200.000  E 

 

Geçmiş Yıllar Zararları (-) (30.000) 

  4 Demirbaşlar  100.000 F 

 

Dönem Net Karı (Zararı) 0 

  5 Birikmiş Amortismanlar (-) 300.000   1 Dönem Net Karı  240.000 

  
  

 

    

 

  

AKTİF TOPLAMI 3.666.400 

 

  PASİF TOPLAMI 3.666.400 
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Z A.Ş.’nın, 01.01.2012-31.12.2012 dönemi Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir. 

A Brüt Satışlar  1.000.000 

  Yurt İçi Satışlar 1.000.000  

C Net Satışlar  1.000.000 

D Satışların Maliyeti  450.000 

  Satılan Mamüller Maliyeti 450.000  

  Brüt Satış Karı Veya Zararı  550.000 

E Faaliyet Giderleri  200.000 

 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 75.000  

  Genel Yönetim Giderleri 125.000  

  Faaliyet Karı veya Zararı  350.000 

F Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve K.  0 

G Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Z.  0 

H Finansman Giderleri  50.000 

  Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 50.000  

  Olağan Kar veya Zarar  300.000 

I Olağan Dışı Gelir ve Karlar  0 

J Olağan Dışı Gider ve Zararlar  0 

  Dönem Karı veya Zararı  300.000 

K Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal yük.  60.000 

  Dönem Net Karı veya Zararı  240.000 
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Z A.Ş.’nın 2012 hesap dönemine ilişkin KV Beyanı aşağıdaki gibidir. 

Ticari Bilanço Karı 300.000 

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 30.000 

Kar ve İlaveler Toplamı 330.000 

Geçmiş Yıl Zararları 30.000 

İndirime Esas Tutar 300.000 

Kurumlar Vergisi Matrahı 300.000 

Hesaplanan Kurumlar Ver 60.000 

Ödenen Geçici Vergiler -- 

Ödenmesi Gereken Kur.Ver 60.000 

 

 

Z A.Ş.’nın 2012 yılı Aralık Dönemi KDV beyanı aşağıdaki gibidir. 

KDV Matrahı 100.000 

Hesaplanan KDV 18.000 

İndirim KDV 26.400 

Ödenecek KDV --- 

Devreden KDV 8.400 

 

 

Z A.Ş.’nın 2012 yılı Aralık Dönemi ÖTV beyanı aşağıdaki gibidir. 

ÖTV Matrahı 100.000 

Hesaplanan ÖTV 60.000 

İndirim ÖTV -- 

Ödenecek ÖTV 60.000 

Devreden ÖTV --  
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Z A.Ş. bira imalatı ve satışı faaliyeti ile iştigal etmektedir.  İşletme ilk olarak 

bira hammaddesi alıp, bunları üretime sokarak bira elde etmektedir. Biralar sadece 0,8 

litrelik şişelerde imal edilerek satılmaktadır. ( Şirketin üretim sürecinde, arpa dışındaki 

üretimde kullandığı malzemeler dikkate alınmayacaktır. ) 

Üretimde Meydana Gelen Fire Oranları; 

- Arpaların işletme deposuna girinceye kadar sürede taşınma firesi % 1, 

- Arpaların bira üretimi sırasında oluşan fire oranı % 30, 

- Satış aşamasında fire yoktur. 

* 1 kg bira = 1 Litre bira olarak kabul edilecektir. 

Z A.Ş.’nın arpa ve bira ile ilgili dönem başı, dönem sonu stokları ile dönem içi 

alış ve satışlarının miktar ve tutarları aşağıdaki gibidir. 

 Arpa Envanteri 

 

D.Başı Stok D. İçi Alışlar 
Üretime Sevk 

Edilen 
D. Sonu Stok 

60.000 kg -- 990.000 kg 60.000 kg 

30.000-TL -- 406.000-TL 24.000-TL 

 

 Bira Envanteri 

D.Başı Stok D. İçi Alışlar D. İçi Satışlar D. Sonu Stok 

25.000 Şişe -- 500.000 Şişe 100.000 Şişe 

75.000-TL -- 975.000-TL 150.000-TL 

  

Dönem başı ve dönem sonu stokları, VUK’ un 186.maddesine uygun olarak 

sayılmak ve ölçülmek suretiyle doğru olarak tespit edilmiştir. 

 Z A.Ş.’nın yasal defter ve belgelerine herhangi bir kayıt yapılmayan Y 

bankasında 582.500-TL parası olduğu tespit edilmiştir. Şirket yetkilileri bu paranın şu 
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anda isimlerini hatırlayamadıkları çeşitli şirket ve şahıslardan gelen havale, çek 

bedelleri olduğunu belirtmişlerdir. 

Bulunan matrah farkları ÖTV ve KDV açısından Aralık döneminde dikkate 

alınacaktır. 

Açıklamalar; 

- 1 şişe bira = 0,8 litredir. 

- ÖTV nispi % 60, maktu 0,80-TL’dir. 

- 1 şişe biranın ( KDV – ÖTV hariç ) satış fiyatı 2-TL’dir. 

- İşletmede oluşan fireler ticaret odasınca belirlenen oranlar içindedir. 

- İşletmede sürekli envanter yöntemi uygulanmaktadır. 

- Arpanın kg fiyatı 30-kuruş olarak dikkate alınacaktır. 

20.12.2013’de rapora bağlanan vergi incelemesi sonucunda tespit edilen 

hususlar aşağıda sıralanmıştır.  

Randıman Farkının Hesaplanması: 

Üretime Gönderilen Hammadde Miktarı: 

 

 

Dönem Başı Hammadde Stoku (+) 60.000 

Dönem İçi Alışlar (+) 1.000.000 

Dönem İçi Satışlar (–) -- 

Dönem Sonu Hammadde Stoku (–) 60.000 

Üretime Gönderilen Hammadde Miktarı 990.000
135

 

                                                           

135
 Arpaların işletme deposuna ulaşıncaya kadar % 1 fire söz konusu olduğundan üretime 1.000.000 – ( 

1.000.000 × % 1 ) = 990.000 KG arpanın gönderildiği kabul edilmiştir. 
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Arpadan bira üretimi sırasında % 30 fire meydana gelmektedir. Bu durumda 1 

kg arpadan 0,7 litre bira üretilmektedir. Buna göre üretime gönderilen 990.000 kg 

arpadan 693.000 (990.000 × 0,70=) litre bira elde edilir. 1 şişe bira 0.8 litre olduğuna 

göre 693.000 litre biradan (693.000 / 0,8) = 866.250 şişe elde edilmiş olması 

gerekecektir.  

Mamul dengesinin aşağıdaki şekilde oluşması gerekir: 

I Dönem Başı Mamul Stoku (+) 25.000 

II İmal Edilen Mamul (+) 866.250 

III Dönem Sonu Mamul Stoku (–) 100.000 

IV Satışa Sunulan Mamul Miktarı (I+II–III) 791.250 

V Kayıtlı Mamul Satışı  500.000 

VI Randıman Farkı (V–IV) 291.250 

 

Yapılan randıman analizinde, üretilmesi gereken bira ile şirketin envanter 

kayıtlarının birlikte değerlendirilmesi neticesinde 291.250 şişe bira envanter noksanı 

olarak ortaya çıkmaktadır.   

Belgesiz Hâsılat: 

Mükellef kurumun, dönem başı ve dönem sonu stoklarını VUK’nun 186. 

maddesi hükümlerine uygun olarak tespit etmesi nedeniyle, 291.250 şişe bira üretilmiş 

ve kayıt dışı satılmış demektir.  

1 şişe biranın ( KDV – ÖTV hariç ) satış fiyatı 2-TL olduğuna göre, kayıt dışı 

bırakılan satışların hasılatı (291.250 x 2=) 582.500-TL olacaktır. Bu tutarın kurumun 

dönem kazancına ilave edilmesi gerekmektedir.  

Üretilen ve belge düzenlenmeksizin satışı yapılarak kayıt ve beyan dışı 

bırakılan biralara ilişkin olarak tespit edilen 582.500-TL tutarındaki hasılata ÖTV’de 

dahil edilerek ayrıca % 18 oranında KDV hesaplanacaktır. 
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 Kayıt ve beyan dışı bırakılan biralara ÖTV hesaplanması ve faturasız satışlar 

dolayısıyla VUK’ un 353/1.bendi gereğince KDV dahil faturasız satış tutarının %10’u 

nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. 

Belgesiz Hâsılat İle Bankada Bulunan Paranın Birlikte Değerlendirilmesi: 

Şirketin yasal defter ve belgelerine herhangi bir kayıt yapılmayan Y 

bankasında 582.500-TL parası olduğu ve bu paranın çeşitli şirket ve şahıslardan gelen 

havale, çek bedelleri olduğunu tespit edilmiştir. Bu demek oluyor ki şirketin kayıt dışı 

582.500-TL hâsılatı bulunmaktadır. 

Randıman farkı nedeniyle 582.500-TL kayıt dışı satılmış bira şişesi olduğu 

anlaşılmıştır. Bu durumda banka kayıtlarından tespit edilen 582.500-TL ile randıman 

farkı nedeniyle bulunan 582.500-TL kayıt dışı satılan biraların parası olduğundan banka 

kayıtlarından tespit edilen miktar için ayrıca herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur. 
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Yapılan vergi incelemesi sonucunda tarh edilen vergi ve kesilen cezalar 

aşağıdaki gibidir. 

Kurumlar Vergisi Yönünden Yapılan Değerlendirme 

Önceki bölümlerde yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda kurumlar 

vergi beyanı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

I Ticari Bilanço Karı (Beyan Edilen) 300.000 

II Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (+) 30.000 

III Dönem Kazancına İlaveler (+) 

-- Belgesiz Hasılat 582.500,00 

582.500 

IV Dönem Kazancından İndirimler (–) -- 

V Mali Kar 912.500 

VI Geçmiş Yıl Zararları 30.000 

VIII İndirime Esas Tutar (V-VI) 882.500 

IX Dönem Safi Kurum Kazancı (Matrah) 882.500 

X Hesaplanan Kurumlar Vergisi (IX x %20) 176.500 

XI Beyan Edilen Kurumlar Vergisi 60.000 

 Kurumlar Vergisi Farkı 116.500 

 

Yukarıda tabloda hesaplandığı üzere Z A.Ş.’nın yapılan incelemeler sonucu 

bulunan matrah farkı 582.500-TL, kurumlar vergisi farkı 116.500-TL’dir.  

Bulunan Kurumlar vergisi farkına VUK’ un 341 ve 344. maddeleri uyarınca bir 

kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmektedir. 

Belge düzenlenmeksizin satışı yapılarak kayıt ve beyan dışı bırakılan 291.250 

şişe biraya ilişkin olarak randıman farkından tespit edilen 582.500-TL tutarındaki satış 

hasılatı üzerinden KDV ve ÖTV hesaplanarak faturasız satışlar dolayısıyla VUK’ un 
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353/1.bendi gereğince KDV dahil faturasız satış tutarının %10’u nispetinde özel 

usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. 

VUK 353. maddeye göre kesilecek özel usulsüzlük cezası (582.500 + 349.500 

+167.760 =) 1.099.760
136

 * % 10 = 109.976-TL olması gerekirken, 411 Nolu VUK 

genel Tebliği ile 2012 yılı için belirlenen üst limit 88.000-TL olduğundan, 88.000-TL 

olacaktır. 

20.02.2014 tarihinde yapılan uzlaşma
137

 sonucunda vergi aslında herhangi bir 

indirim yapılmamış olup, vergi ziyaı cezasının ise % 90’nı silinmiştir. Bu durumda 

uzlaşma sonucuna göre mükellefin ödeyeceği KV 116.500-TL, VZC 11.650-TL, özel 

usulsüzlük cezası ise 8.800-TL’dir.  

Kurumlar Vergisine uygulanan gecikme faizi ise 15.000-TL dir. 

Özel Tüketim Vergisi Yönünden 

Üretilen ve belge düzenlenmeksizin satışı yapılarak kayıt ve beyan dışı 

bırakılan 291.250 şişe biraya ilişkin olarak randıman farkından tespit edilen 582.500-TL 

tutarındaki satış hâsılatı üzerinden ÖTV hesaplanacaktır. Bulunan matrah farklarının 

Aralık döneminde dikkate alınacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Aralık / 2008 döneminde 

dikkate alınacaktır. 

 Özel tüketim Vergisi Kanunun 11.maddesinin 5.fıkrasında “ (III) sayılı 

listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından 

az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır ” hükmü yer almaktadır. 

Örneğimizde, ÖTV nispi % 60, maktu 0,80-TL olarak verilmiştir. Bu durumda; 

- nispi vergi: 582.500 * 0,6 = 349.500-TL,  

- maktu vergi: 291.250 * 0,8 = 233.000-TL olarak hesaplanır.  

                                                           

136
 Özel usulsüzlük cezası kesilmesi için bulunan bu rakamlar 582.500,00-TL KV matrah farkından, 

349.500-TL ÖTV matrah farkından, 167.760,00-TL ise KDV matrah farkından kaynaklanmaktadır. 
137

 Uzlaşma komisyonun vergi aslında herhangi bir indirim yapmadığı, vergi cezalarının ise % 90’nın 

sildiği kabul edilmiştir.  
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ÖTVK’da belirtildiği üzere bira (III) sayılı listeye dahil bir mal olduğundan 

asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere 

yalnızca nispi vergi uygulanır.  

Bu açıklamalar sonucu 291.250 şişe biraya ilişkin olarak randıman farkından 

tespit edilen 582.500-TL tutarındaki satış hâsılatı üzerinden 582.500 * 0,6 = 349.500-

TL nispi vergi hesaplanarak ÖTV’nin re’sen tarh edilmesi gerekir. 

Kayıt dışı satılan 291.250 şişe biraya ilişkin hesaplanan 349.500-TL ÖTV 

dikkate alınarak yeniden oluşturulan Aralık / 2008 dönemi ÖTV beyanı aşağıda tabloda 

belirtilmiştir.  

Olması Gereken ÖTV Matrahı 682.500 

              - Mükellefin Beyanı                          100.000 

              - Matrah Farkı                                   582.500 
 

Olması Gereken Hesaplanan ÖTV 409.500 

              - Mükellefin Beyanı                            60.000 

              - Vergi Farkı                                   349.500 
 

Mükellefin Beyanına Göre Ödenen ÖTV 60.000 

Ödenmesi Gereken ÖTV 349.500 

 

Yapılan incelemeler sonucu, Z A.Ş.’nın 291.250 şişe biraya ilişkin olarak 

randıman farkından tespit edilen 582.500,00-TL tutarındaki satış hâsılatı üzerinden 

bulunan 349.500-TL ÖTV farkının re’sen tarh edilmesi ve bu tutara sayılı VUK’ un 341 

ve 344. maddeleri uyarınca bir kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerekmektedir. 

20.02.2014 tarihinde yapılan uzlaşma sonucunda vergi aslında herhangi bir 

indirim yapılmamış olup, vergi ziyaı cezasının ise % 90’nı silinmiştir. Bu durumda 

uzlaşma sonucuna göre mükellefin ödeyeceği KV 349.500-TL, VZC ise 34.950-TL dir.  

Ziyaa uğratılan ÖTV için uygulanan gecikme faizi ise 63.000-TL dir. 
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Katma Değer Vergisi Yönünden 

Üretilen ve belge düzenlenmeksizin satışı yapılarak kayıt ve beyan dışı 

bırakılan 291.250 şişe biraya ilişkin olarak randıman farkından tespit edilen 582.500-TL 

tutarındaki satış hasılatı üzerinden % 18 oranında KDV hesaplanacaktır. Bulunan 

matrah farklarının Aralık döneminde dikkate alınacağı belirtilmiştir. Bu nedenle Aralık / 

2008 döneminde dikkate alınacaktır. 

KDVK’ nun 24.maddesine göre Katma değer vergisi matrahına özel tüketim 

vergisi dâhil olduğundan kayıt ve beyan dışı bırakılan hasılata ilişkin KDV’nin 

hesaplanması aşağıdaki gibi olacaktır. 

KDV matrahı: 582.500 + 349.500 = 932.000  

Hesaplanan KDV: 932.000 * % 18 = 167.760-TL 

Bu açıklamalar sonucu 291.250 şişe biraya ilişkin olarak randıman farkından 

tespit edilen 932.000-TL matrah farkından hesaplanan 167.760-TL KDV’nin re’sen tarh 

edilmesi gerekir. 

Kayıt dışı satılan 291.250 şişe biraya ilişkin hesaplanan 167.760-TL KDV 

dikkate alınarak yeniden oluşturulan Aralık / 2008 dönemi KDV beyanı aşağıda tabloda 

belirtilmiştir. 

Olması Gereken KDV Matrahı 1.032.000 

              - Mükellefin Beyanı                          100.000 

              - Matrah Farkı                                   932.000 
 

Olması Gereken Hesaplanan KDV 185.760 

              - Mükellefin Beyanı                            18.000 

              - Bulunan Vergi Farkı                       167.760 
 

İndirim KDV 26.400 

Mükellefin Beyanına Göre Ödenen KDV -- 

Ödenmesi Gereken KDV 159.360 
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Yapılan incelemeler sonucu, Z A.Ş.’nın 291.250 şişe biraya ilişkin olarak 

randıman farkından tespit edilen 582.500-TL tutarındaki satış hâsılatı ve reddedilen 

indirim KDV üzerinden bulunan 159.360-TL KDV farkının re’sen tarh edilmesi ve bu 

tutara VUK’ un 341 ve 344. maddeleri uyarınca bir kat vergi ziyaı cezası kesilmesi 

gerekmektedir. 

20.02.2014 tarihinde yapılan uzlaşma sonucunda vergi aslında herhangi bir 

indirim yapılmamış olup, vergi ziyaı cezasının ise % 90’nı silinmiştir. Bu durumda 

uzlaşma sonucuna göre mükellefin ödeyeceği KDV 159.360-TL, VZC ise 15.936-TL 

dir.  

KDV uygulanan gecikme faizi ise 28.000-TL dir. 

Z A.Ş.’nın Faaliyetine İlişkin İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları 

Z A.Ş. tarafından İlk madde ve malzeme alımı bira hammaddesi olan arpa 

alımına ilişkin yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdaki gibidir. 

 

   /    

150  İLK MADDE VE MALZEME HESABI 

Arpa alımı (1.000.000 kg)             300.000   
300.000    

191  İNDİRİLECEK KDV HESABI138 3.000    

 320  SATICILAR HESABI  303.000   

 

İşletmelerde iki tür fire meydana gelebilir. 

A) Doğal fireler: İşletmenin faaliyetleri nedeniyle emtialarda meydana 

gelebileceği kabul edilen firelerdir. Bu firelerin oranı ve tutarı genellikle ticaret 

odalarınca belirlenmektedir. 

B) Anormal  fireler: Bu firelerin kanunen kabul edilmesi Takdir Komisyonları 

tarafından tespitine bağlıdır.
139

 

                                                           

138
 Örneğimizde arpanın vergi mükellefi olan bir ticari işletmeden alındığı varsayılmıştır. Eğer arpalar 

doğrudan vergi mükellefi olmayan çiftçilerden alınmış olsaydı KDV söz konusu olmayacaktır. Bu 

durumda alımlar müstahsil makbuzları ile yapılacak ve stopaj söz konusu olacaktı. Arpanın KDV oranı 

BKK ile % 1 olarak belirlenmiştir. 
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KDVK’ nun 30. maddesinin c fıkrasında Deprem, sel felaketi ve Maliye 

Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi 

olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi nın 

indirilemeyeceği hükmü yer almaktadır. 

Firelerin maliyet, gider unsuru ve KDV açısından indirilip indirilemeyeceğini 

bir tablo üzerinde gösterelim.
140

 

 
NORMAL 

FİRE 

ANORMAL FİRE 

Doğal Afet 

(Deprem v.s) 

Makul 

(Paslanma) 

Makul Olmayan 

(Hırsızlık) 

Maliyet veya Gider 

Unsuru Yönünden 
Evet Evet Evet Hayır 

KDV İndirimi Evet Evet Hayır Hayır 

İndirilemeyen KDV 

Zarar Kaydı 
-- -- Evet Hayır 

 

Z A.Ş. tarafından 1.000.000-kg arpanın üretime sürecinde ilk madde ve 

malzemelerin maliyet hesaplarına aktarılması aşağıdaki gibidir. 

   /    

710  DİREKT İLK MADDE VE MALZEME 

GİDERLERİ HESABI 
300.000  

 150  İLK MADDE VE MALZEME HESABI  300.000 

 

Z A.Ş.’de, arpanın taşınması ve bira üretimi sürecinde % 31 fire meydana 

gelmektedir. Bu fire ticaret odasınca kabul edilen normal fire olduğu için maliyet olarak 

kabul edilecek ve KDV indirim konusu yapılabilecektir. Fire maliyetlere 

yansıtıldığından ve KDV indirim konusu yapıldığından fire ile ilgili olarak ayrıca bir 

muhasebe kaydı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

                                                                                                                                                                          

139
 Hasan Altuncu ve Zafer Kütük, Vergisel İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi, Ocak 2008, Ankara, 

Şafak Matbaacılık, s.101. 
140

 Altuncu ve Kütük, s.101. 
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Z A.Ş. tarafından bira üretim sürecinde işçilik giderlerinin maliyet hesaplarına 

aktarılması aşağıdaki gibidir. 

   /    

720  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABI XXXX  

 335  PERSONELE BORÇLAR HESABI  XXXX 

 360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  XXXX 

 361  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK 

KESİNTİLERİ HESABI 
 XXXX 

İşçi ücretleri, vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin ödeme kayıtları aşağıdaki 

gibidir. 

   /    

335  PERSONELE BORÇLAR HESABI XXXX  

360  ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI XXXX  

361  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 

HESABI 
XXXX  

 102  BANKALAR HESABI  XXXX 

 

Direkt işçilik ve direkt ilk madde ve malzeme giderleri dışında kalan giderler 

(Amortisman gibi) “730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ” hesabında takip edilmektedir. 

Genel üretim giderlerinin, Z A.Ş. tarafından maliyet hesaplarına aktarılması aşağıdaki 

gibidir. 

   /    

730  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI XXXX  

191  İNDİRİLECEK KDV HESABI XXXX  

 320  SATICILAR HESABI  XXXX 

 

Kuşkusuz Z A.Ş. tarafından faaliyet giderlerine de katlanılacaktır. Bu 

durumlarda “760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ”, “770 GENEL 
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YÖNETİM GİDERLERİ” ve “780 FİNANSMAN GİDERLERİ” hesapları 

kullanılacaktır. 

Bira üretimi tamamlandıktan sonra “710 DİREKT İLK MADDE VE 

MALZEME GİDERLERİ” “720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ” ve “730 GENEL 

ÜRETİM GİDERLERİ” hesaplarında toplanan maliyetler 711, 721 ve 731 numaralı 

yansıtma hesapları aracılığıyla “151 YARI MAMÜLLER -ÜRETİM HESABI” 

hesabına aktarılarak aktifleştirilir. 

   /    

151  YARI MAMÜLLER -ÜRETİM HESABI XXXX  

 711  DİREKT İLK MADDE VE MALZEME 

GİDERLERİ YANSITMA HESABI 
 XXXX 

 721  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA 

HESABI 
 XXXX 

 731  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA 

HESABI 
 XXXX 

 

Bira üretimi tamamlandıktan sonra “151 YARI MAMÜLLER - ÜRETİM” 

hesabı, “152 MAMÜLLER” hesabına aktarılır. 

   /    

152  MAMÜLLER HESABI 45.000.000,00  

 151  YARI MAMÜLLER - ÜRETİM HESABI  XXXX 

 

150 /151 Bira üretimi için katlanılan maliyetlerin “152 MAMÜLLER” 

hesabına yansıtılarak aktifleştirilmesinden sonra; aşağıdaki kayıt yapılarak maliyet 

hesaplarının yansıtma hesaplarıyla kapatılması gerekmektedir. 

   /    

711  DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 

YANSITMA HESABI 
XXXX  

721  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA 

HESABI 
XXXX  
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731  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI XXXX  

 710 
 

DİREKT İLK MADDE VE MALZEME 

GİDERLERİ HESABI 
 XXXX 

 720  DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABI  XXXX 

 730  GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABI  XXXX 

 

Z A.Ş. tarafından biralar satışı sırasında yapılması gereken muhasebe kayıtları 

aşağıdaki gibidir. 

   /    

102  BANKALAR HESABI 2.126.124  

 391  HESAPLANAN KDV HESABI  324.324 

 394  Ödenecek ÖTV HESABI
141

  415.800 

 600  YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI  1.386.000 

 

Z A.Ş. sürekli envanter yöntemi uyguladığından, biraların maliyetinin ilgili 

hesaplara aktarılmasına ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir. Her satış sonrasında 

bu muhasebe kaydının yapılması gerekir. 

   /    

620  SATILAN MAMÜLLERİN MALİYETİ 

HESABI 
300.000  

 152  MAMÜLLER HESABI  300.000 

 

  

                                                           

141
 ÖTV için tekdüzen hesap planında bir hesap öngörülmemiştir. Bu nedenle özel tüketim vergisi için 

394 nolu hesabın kullanılması tarafımca uygun görülmüştür. Çünkü ÖTV’de KDV gibi işleyen bir vergi 

olduğundan 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar içerisinde “394 ÖDENECEK ÖZEL TÜKETİM 

VERGİLERİ” Hesabının kullanılması daha doğru olacaktır. 
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4.2.3. Randıman İncelemesi Sonucunda Tarh Edilen Vergi ve Kesilen 

Cezaların Muhasebeleştirilmesi: 

Z A.Ş. hakkında 2012 yılına ilişkin yapılan randıman incelemesi sonucunda 

tarh edilen vergi, kesilen ceza ve gecikme faizi aşağıdaki tabloda toplu olarak 

gösterilmiştir. 

 

Türü Tutarı 

Toplam Matrah Farkı 582.500,00 

Kurumlar Vergisi 116.500,00 

Vergi Ziyaı Cezası 11.650,00 

Gecikme Faizi 15.000,00 

Özel Tüketim Vergisi 349.500,00 

Vergi Ziyaı Cezası 34.950,00 

Gecikme Faizi 63.000,00 

Katma Değer Vergisi 159.360,00 

Vergi Ziyaı Cezası 15.936,00 

Gecikme Faizi 28.000,00 

Toplam Özel Usulsüzlük Cezası 8.800,00 

 

Vergi incelemesi sonucunda vergi ve cezaların kesinleşmesinin ardından Z 

A.Ş. tarafından yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir. 

   /    

131  ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI 1.207.860  

 570  GEÇMİŞ YIL KARLARI HESABI  582.500 

 369  ÖDENECEK DİĞER YÜK. HESABI 

- KV Vergi aslı …………… 116.500 

- KDV Vergi aslı …………. 349.500 

- KDV Vergi aslı …………. 159.360 

 625.360 
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İnceleme cari yılda yapılmadığı için matrah farkı kaynaklı kar doğrudan “570 

GEÇMİŞ YIL KARLARI” hesabına kaydedilmiştir. İncelemenin cari yılda yapıldığı 

durumlarda matrah farkının doğrudan “600 YURT İÇİ SATIŞLAR” hesabına 

kaydedilmesi gerekmektedir. 

Eğer Z A.Ş. zarar etmiş olsaydı “570 GEÇMİŞ YIL KARLARI” hesabı yerine 

“580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI” hesabı borçlandırılacaktı. 

Ödeme yapıldığında yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir. 

   /    

369  ÖDENECEK DİĞER YÜK. HESABI 625.360  

  - KV Vergi aslı …………… 116.500 

- KDV Vergi aslı …………. 349.500 

- KDV Vergi aslı …………. 159.360 

  

770  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

HESABI
142

  
177.336 

 

  - KV vergi ziyaı cezası …… 11.650 

- KV Gecikme Faizi  ……...  15.000 

- ÖTV vergi ziyaı cezası ….  34.950  

- ÖTV Gecikme Faizi …….  63.000 

- KDV vergi ziyaı cezası ….  15.936 

- KDV Gecikme Faizi …….  28.000 

 - Özel usulsüzlük cezaları ..   8.800 

 

 

 102  BANKALAR HESABI  802.696 

 

 

 

                                                           

142
 GVK’nun 41. maddesinin 6 numaralı bendinde, 90. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. 

maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan düzenlemelere göre her türlü vergi cezaları, gecikme 

zamları ve faizleri kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmamaktadır. Yani söz konusu cezalar 

ticari kârın tespitinde gider “kanunen kabul edilmeyen gider" olarak dikkate alınmalı, mali kârın 

tespitinde dönem kazancına ilave edilmelidir. 
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4.1.4. Randıman İncelemesinin Finansal Raporlamaya Etkisinin 

Değerlendirilmesi 

Z A.Ş. tarafından vergi ziyaına sebep vermeden işlemler kayıt altına alınmış 

olsaydı 01.01.2012-31.12.2012 dönemine ait Gelir Tablosu aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

A Brüt Satışlar  1.582.500 

  Yurt İçi Satışlar 1.582.500  

C Net Satışlar  1.582.500 

D Satışların Maliyeti  450.000 

  Satılan Mamüller Maliyeti 450.000  

  Brüt Satış Karı Veya Zararı  1.132.500 

E Faaliyet Giderleri  200.000 

 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 75.000  

  Genel Yönetim Giderleri 125.000  

  Faaliyet Karı veya Zararı  932.500 

F Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve K.  0 

G Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Z.  0 

H Finansman Giderleri  50.000 

  Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 50.000  

  Olağan Kar veya Zarar  882.500 

I Olağan Dışı Gelir ve Karlar  0 

J Olağan Dışı Gider ve Zararlar  0 

  Dönem Karı veya Zararı  882.500 

K Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal yük.  116.500 

  Dönem Net Karı veya Zararı  766.000 
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Vergi incelemesi sonucuna göre yeniden düzenlenen yukarıdaki Gelir Tablosu 

ile Z A.Ş.’nın açıkladığı Gelir tablosu kıyaslandığında; firmanın karlılık oranlarında 

artışlar olmuştur. 

Diğer taraftan vergi incelemesi sonucunda tespit edilen hususlar göstermektedir 

ki 31.12.2012 tarihli bilanço gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki; 

 2012 yılı dönem net karının 582.500,00-TL düşük gösterilmesi nedeniyle 

bilançodaki öz kaynakların bu tutarda düşük gösterilmesine yol açmıştır. 

 Kayıt dışı hâsılat nedeniyle ortaklara aktarılan 1.201.860,00-TL tutar ilgili 

dönem varlıklarının (hazır değerlerin) finansal tablolara bu tutarda düşük yansıtılmasına 

neden olmuştur. 

 Ödenecek vergi ve fonlar hesabına 116.500,00- TL’lik Kurumlar Vergisi, 

349.500 TL’lik ÖTV ve 159.360,00-TL’lik KDV yansıtılmayarak kısa vadeli yabancı 

kaynaklarının bu tutarda düşük gösterilmesine yol açılmıştır 

Yapılan vergi incelemesinin 31.12.2012 tarihli bilanço üzerindeki etkisi 

aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

AKTİF  PASİF 

Ortaklardan Alacaklar + 1.207.860  Dönem Net Karı + 582.500 

   Ödenecek Vergi ve Fon. +   625.360 

     

Bilançoya Toplam Etki + 1.207.860  Bilançoya Toplam Etki + 1.207.860 

Finansal tabloların hatalı olması çıkar grupları tarafından yapılan finansal 

analizlerinde gerçeği yansıtmamasına yol açmaktadır.  
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SONUÇ 

Denetim tarih boyunca ve günümüzde amaca yönelik faaliyetlerin tespiti, 

uygunluğu, doğruluğu, yasallığı çerçevesinde oluşan bir döngü olarak işlevini 

sürdürmektedir. Bu süreçte, günümüzde Türk Vergi Sisteminde de işletmeler açısından 

beyan esası kabul edilmiş ve benimsenmiştir. Beyan esasının etkin ve verimli olabilmesi 

için de mükelleflerin beyan ettiği tutarların doğruluğunun araştırılması ve yasalara 

uygunluğunun denetlenmesi önem arz etmektedir. Bunun yapılabilmesi için de etkin bir 

denetim mekanizmasının oluşturulması önemlidir. Vergi denetiminin en önemli aracı 

ise vergi incelemesidir.  

Yapılan vergi incelemeleri sonucu eleştirilecek hususların bulunması halinde 

tarhiyatlı Vergi İnceleme Raporu düzenlenerek, vergi ve cezalar önerilmektedir. 

Düzenlenen Vergi İnceleme Raporunda yer alan vergi ve cezalar için mükellefler 

tarafından şartları sağlamaları koşuluyla Tarhiyat Öncesi Uzlaşma talep edilebilmekte 

yada bu vergi ve cezalar dava konusu yapılmaktadır. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 

sağlanması halinde veya dava sonucuna göre ortaya çıkan vergi ve cezalara ait 

muhasebe işlemlerinin düzenleme ve düzeltme kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Bu 

da denetimin düzenleyici fonksiyonu olarak görülmelidir. 

Vergi kanunlarına göre; vergi cezaları, gecikme zamları ve faizleri kazancın 

tespitinde gider olarak dikkate alınamadığından, söz konusu cezalar ticari kârın 

tespitinde gider “kanunen kabul edilmeyen gider" olarak dikkate alınarak, mali kârın 

tespitinde dönem kazancına ilave edilmektedir. Bu tutarlarda “689 DİĞER OLAĞAN 

DIŞI GİDER VE ZARARLAR” hesabına kanunen kabul edilmeyen gider olarak borç 

kaydedilmesi uygun görülmüştür. 

Yaptığımız örneklerde de açıkladığımız gibi, incelemeler cari yılda 

yapılmadığı için matrah farkı kaynaklı kar doğrudan “570 GEÇMİŞ YIL KARLARI” 

hesabına kaydedilmiştir. İncelemenin cari yılda yapıldığı durumlarda matrah farkının 

doğrudan “600 YURT İÇİ SATIŞLAR” hesabına kaydedilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

işletmenin zarar etmiş olması halinde “570 GEÇMİŞ YIL KARLARI” hesabı yerine 

“580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI” hesabının borçlandırması uygun olacaktır. 
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Vergi incelemelerinin sonucunda vergi ve cezaların kesinleşmesinin ardından 

matrah farkı vergi farkı ve cezalar “ 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR” hesabına 

kaydedilmesi gerekir. Çünkü ortaklardan alacaklar hesabı işletmenin esas faaliyet 

konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) 

ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır. Ayrıca satış tutarının 

eksik hesaplara yansıtılması nedeniyle oluşan fazlalıkların ortaklar tarafından çekildiği 

aşikârdır. 

Vergi incelemeleri sonucuna göre yeniden düzenlenen Gelir Tabloları ile 

işletmenin açıkladığı Gelir Tabloları kıyaslandığında; firmanın karlılık oranlarında çok 

ciddi artışlar olduğu görülmektedir. Diğer taraftan dördüncü bölümde incelediğimiz 

örneklerde yer alan vergi incelemeleri sonucunda tespit edilen hususlar göstermektedir 

ki bilançolar gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki; 

 Dönem net karının düşük gösterilmesi nedeniyle bilançodaki öz kaynakların 

bu tutarda düşük gösterilmesine yol açmıştır. 

 Kayıt dışı hâsılat nedeniyle ortaklara aktarılan tutar ilgili dönem 

varlıklarının (hazır değerlerin) finansal tablolara bu tutarda düşük yansıtılmasına neden 

olmuştur. 

 Ödenecek vergi ve fonlar hesabına Kurumlar Vergisi yansıtılmayarak kısa 

vadeli yabancı kaynaklarının bu tutarda düşük gösterilmesine yol açılmıştır 

 İşletmenin gelecekteki finansman kaynakları ve vade planlaması hakkında 

yanlış bilgi aktarımına neden olmaktadır. 

Ülkemizde, işletmeler tarafından yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi 

MSUGT göre yapılmaktadır. MSUGT ise, ticari karı (muhasebe karını) belirlemeye 

yöneliktir. Vergi kanunlarına göre karın tespitini ise işletmelere bırakılmıştır. Bu 

konuda ise yeterli düzenleme mevcut bulunmamaktadır. Ancak ülkemizde yakın 

zamana kadar genellikle SPK denetimine tabi şirketler ve bankalar hariç, defterler vergi 

kanunlarına göre karın tespit edilmesi için tutulmaktadır. 
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Dünyadaki uluslararası muhasebe standartları ile ilgili yapılan düzenlemelere 

paralel ülkemizde de son yıllarda TMS yayınlanmıştır. Özellikle Yeni Türk Ticaret 

Kanunu ile getirilen düzenleme ile ticari defterlerin tutulması ve finansal tabloların 

düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) esas alınacağı 

öngörülmüştür.  

Ülkemizde işletmeler, MSUGT göre ticari karlarını belirlemekte ve finansal 

tablolarını düzenlemektedirler. İşletmelerin bilançolarına göre belirlenen bu kara ticari 

kar denilmektedir. Ticari kar üzerinden TMS 12 Gelir Vergileri Standardı kapsamında, 

vergi yasaları gereği kanunen kabul edilmeyen giderler düşülerek, kanunen kabul 

edilmeyen gelirler ise eklenerek mali kara ulaşılmaktadır. 

Vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farkları, vergi ve cezalar nedeniyle 

işletmenin cari dönem finansal tabloları ile vergi incelemesi sonucundaki finansal 

tabloları farklı olmaktadır. Ülkemizde vergi incelemeleri sonucuna göre ortaya çıkan 

matrah farkları, vergi ve cezalara ait muhasebe işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ve 

vergi inceleme sonuçlarının finansal tablolara aktarılmasına ilişkin bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bu durum kayıt dışılığın fazla olduğu ülkemizde zaten gerçek 

durumu yansıtmayan finansal tabloların, vergi incelemesi sonucunda düzeltilmesi 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle vergi incelemesi sonucunda ortaya çıkan 

vergi ve cezaların durumuna göre ( uzlaşma yapılması veya dava açılması) 

muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolara ne şekilde aktarılacağına ilişkin vergi 

idaresince düzenleme yapılması gerekmemektedir. Çünkü vergi inceleme sonucunun 

finansal tablolara aktarılmaması, işletmenin gerçekte ödemesi gereken vergi 

tutarlarından daha az vergi ödenmesi sonucunu da doğurmaktadır. 

Yaptığımız bu çalışma ile vergi idaresince vergi incelemeleri konusunda 

gerekli yasal düzenlemelerin yeterince yapıldığını, ancak işletmelerin TMS 

çerçevesinde yapması gereken işlemler ile vergi yasalarının uyumsuz olduğunu ve vergi 

inceleme sonuçlarının muhasebeleştirilmesi, finansal tablolara aktarılması konusunda 

ise düzenleme bulunmadığı, bu konuda acilen düzenleme yapılması gerektiği 

anlaşılmaktadır.   
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EK-1: VERGİ İNCELEMELERİ SONUCUNDA DÜZENLENECEK 

RAPORLAR İÇİN ÖRNEK RAPOR DİSPOZİSYONLARI 

1. Vergi İncelemeleri Sonucunda Düzenlenecek Raporlar İçin Örnek 

Rapor Dispozisyonları 

Vergi müfettişlerince düzenlenen ve tarhiyat önerisi içeren vergi inceleme 

raporları; giriş, usul incelemeleri, hesap incelemeleri, eleştirilen hususlar ile sonuç 

bölümlerinden oluşur. Aşağıda örnek mahiyetinde olmak üzere bazı rapor türleri için 

düzenlenecek raporların söz konusu bölümlerinde yer alması gereken hususlara yer 

verilmiştir. 

1.1. Gelir Vergisi İnceleme Raporları Dispozisyonları 

“ I - GİRİŞ 

Bu bölümde, önce incelenen mükellef hakkında tanıtıcı bilgilere yer verilecek 

ve bu kapsamda mükellefin faaliyet konusu, iletişim adresi (web adresi dâhil) ve gerekli 

görülen diğer tanıtıcı bilgiler belirtilecektir. Bu bilgilere yer verilirken, mükellefin gelir 

getirici faaliyetlerinin neler olduğu da belirtilecek ve her biri hakkında kısa açıklamalar 

yapılacaktır. 

Ayrıca bu bölümde, inceleme konusu, dönemi, kapsam ve gerekçesi 

belirtilecektir. 

II - USUL İNCELEMELERİ 

Bu bölümde, usul yönünden eleştiriyi gerektiren herhangi bir durum 

görülmeyen hallerde, bu husus kısaca belirtilecek; eleştiri konusu bulunan hallerde ise, 

bunlar, delilleri de gösterilmek suretiyle ayrı ayrı açıklanacak ve her birinin zorunlu 

kıldığı kanuni işlemler belli edilecektir. Ancak, zamanaşımı ve af kanunu uygulaması 

gibi nedenlerle yaptırım uygulanmasına gerek kalmayan durumlarda, olayla ilgili kanun 

hükümlerinin bütün ayrıntıları ile açıklanmasından kaçınılarak, yapılması gereken işlem 

kısaca belirtilecektir. 
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Rapora ek olarak ayrıca ortaklık incelemesine ilişkin vergi tekniği raporu 

düzenlenen hallerde, usule ilişkin gerekli açıklamalara söz konusu raporda yer 

verilecek; bu bölümde yalnızca bu hususun belirtilmesi ve atıf yapılan raporun gün ve 

sayısının kaydı ile yetinilecektir. Ortaklığın, adi ortaklık şeklinde olması ve eleştiriyi 

gerektiren hususların bulunması halinde, bu bölümde mükellef adına usul yönünden 

yapılacak işlem de ayrıca belirtilecektir. 

III - HESAP İNCELEMELERİ  

A- Mükellefin Mali Tabloları 

Bu bölümde, müfettişin gerek görmesi halinde mükellefin inceleme dönemine 

ait gelir tablosu ve bilanço veya işletme hesabı özetine yer verilecek veya rapor ekine 

konulduklarına dair atıfta bulunulacaktır. Mali tablolarda yer alan unsurlara ilişkin 

gerek görülen açıklamalara bu kısımda yer verilecektir. 

B-Mükellefin Beyanname Özeti 

Mükellefin gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelir unsurları ve bunlardan 

her birinin safi tutarları açıklanacak; varsa yıl içinde kesinti yoluyla ödenmiş vergiler, 

geçici vergi, geçmiş yıl zararları ve yatırım indirimi ile sigorta primleri ve bağışlar gibi 

beyan üzerinden yapılacak mahsup ve indirimler de belirtilecektir. 

Bundan sonra, gerekli görülmesi halinde gelir unsurları hakkında, ayrı 

paragraflar halinde gerekli bilgiler verilecektir. Bu açıklamalar sırasında, gelir 

unsurlarının niteliklerine, hangi kaynaklardan ne şekilde doğduklarına ve bunların 

tutarlarına da değinilecektir. Mükellefin ticari kazancı varsa ve birden fazla işletmeden 

elde edilmişse, işletmeler hakkındaki çalışmalar ayrı başlıklar altında yapılacaktır. 

Ticari kazançlar arasında ortaklık kazançlarının da bulunması halinde, bu gibi 

işletmelere ait açıklamalara ayrıca düzenlenecek vergi tekniği raporunda yer verilecek; 

bu paragrafta ise sadece ilgili raporun gün ve sayısı ile bunun mükellef raporuna ekli 

olduğu ve gerekli açıklamaların vergi tekniği raporunda yer aldığı kaydedilecektir. 

Bulunması halinde YMM tam tasdik raporuna ilişkin bilgilere yer verilecektir. 
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IV- ELEŞTİRİLEN HUSUSLAR 

Bu bölümde, eleştiriyi gerektiren hususlar ikmalen veya re’sen tarhiyat 

durumlarına göre aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak bölümlendirilecektir. 

A-Tespit Edilen Hususlar 

Eleştiri konuları itibariyle ayrı alt başlıklar halinde, tutanaklar ve haricen tespit 

edilen hususlar, tutanaklarda veya harici belgelerde yer aldığı şekliyle aynen bu bölüme 

aktarılacaktır. Ayrıca varsa, mükellefin eleştiri konularıyla ilgili ileri sürdüğü hususlara 

da bu bölümde yer verilecektir. 

B- İlgili Mevzuat 

Bu bölümde, tespit edilen eleştiriyi gerektiren hususlarla ilgili olarak vergi ve 

konuya ilişkin diğer mevzuatta yer alan hüküm, düzenleme ve açıklamalar ile varsa 

ilgili yargı kararları ile bilimsel ve teknik araştırma sonuçlarına yer verilecektir. 

C- Tespit Edilen Hususların İlgili Mevzuat Çerçevesinde 

Değerlendirilmesi 

Bu bölümde, tespit edilen hususların eleştiri konuları itibariyle ayrı alt başlıklar 

halinde ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi yapılarak, eleştirinin nedenleri 

kanuni dayanakları ile birlikte ortaya konulacaktır. Açıklamalar sırasında rapor eklerine 

atıfta bulunularak bu konuda tamamlayıcı ve destekleyici bilgiler de verilecektir. Ayrıca 

varsa, mükellefin eleştiri konularıyla ilgili ileri sürdüğü hususlar bu bölümde 

değerlendirilecektir.  

D- Yeminli Mali Müşavir Tasdik Sorumluluğu 

Bu bölümde, öngörülmesi halinde, mükellefin beyannamesini tasdik eden 

Yeminli Mali Müşavirin mali sorumluluğuna yer verilecektir. (Yeminli Mali Müşavirin 

cezai sorumluluğu bu kısımda yer almayacak, ayrı bir Görüş ve Öneri Raporu 

düzenlenebilecektir.) 
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E- Yapılacak İşlemler 

Eleştiri konuları, gelir unsurları ve tarhiyat türleri itibariyle tespit edilen matrah 

farkları bu bölümde ayrı ayrı belirtilecek, ikmalen veya re'sen tarhiyata konu olacak 

matrah farkının toplamı belli edilecektir. Matrah farklarına isabet eden vergiler Gelir 

Vergisi Kanunu’ndaki tarife dikkate alınarak tarhiyat türleri itibariyle hesaplanacaktır. 

Ayrıca, tarhı istenen vergi için Vergi Usul Kanunu’nda yer alan hükümlere göre ceza 

kesilmesi öngörülecektir. 

V- SONUÇ 

Bu bölümde, matrah farkı, tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza toplam 

tutarları, herhangi bir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta ve anlaşılır bir şekilde 

tarhiyat türleri itibariyle belirtilecektir. Ayrıca, yapılacak tarhiyata hangi cezai 

müeyyidelerin uygulanacağı, gereken hallerde kesilecek usulsüzlük cezaları ile vergi 

mahsupları ve bunlara ait fark tutarları da ayrı maddeler halinde belli edilecektir. 

Bu bölümde ayrıca; 

 Öngörülmesi halinde, mükellefin beyannamesini tasdik eden Yeminli Mali 

Müşavirin mali sorumluluğuna (Yeminli Mali Müşavirin cezai sorumluluğu bu kısımda 

yer almayacak, ayrı bir Görüş ve Öneri Raporu düzenlenebilecektir.) 

 Mükellefin tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı 

hususuna, 

 Varsa, Vergi Müfettişinin, VUK’ un mük. md. 378 gereğince, yargı 

organlarında dinlenme talebine  

  Yer verilecektir.” 

1.2. Kurumlar Vergisi İnceleme Raporları Dispozisyonları 

 “ I- GİRİŞ 

Bu bölümde, önce incelenen kurum hakkında tanıtıcı bilgiler verilecek ve bu 

kapsamda kurumun faaliyet konusu, iletişim adresi, ortaklık yapısı ile pay oranları ve 
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gerekli görülecek diğer tanıtıcı bilgiler belirtilecektir. Ayrıca inceleme konusuna dahil 

kurum için birden fazla hesap dönemini ilgilendiren hususlar için veya bir eleştiri 

konusunun birden fazla kurumu ilgilendirmesi hallerinde, vergi tekniği raporu 

düzenlenmişse her bir yıla ilişkin belirlemeler veya kurumlar açısından ilgili vergi 

tekniği raporunda açıklama getirildiği hususuna atıf yapılacaktır. 

Ayrıca Limitet Şirketlerde ortakların ve Eshamlı Komandit şirketlerde de 

komanditlerin, kar-zarara katılma payları ile yapılan incelemenin konusu ve dönemi 

belirtilecektir. 

II- USUL İNCELEMELERİ 

Bu bölümde, eleştiriyi gerektiren herhangi bir durum görülmeyen hallerde, bu 

husus kısaca belirtilecek; eleştiri konusu bulunan hallerde ise, bunlar, delilleri de 

gösterilmek suretiyle ayrı ayrı açıklanacak ve her birinin zorunlu kıldığı kanuni işlemler 

belli edilecektir. Ancak, zamanaşımı ve af kanunu uygulaması gibi nedenlerle yaptırım 

uygulanmasına gerek kalmayan durumlarda, olayla ilgili kanun hükümlerinin 

ayrıntılarına girilmeksizin yapılması gereken işlem kısaca belirtilecektir. 

III- HESAP İNCELEMELERİ  

A- Mükellefin Mali Tabloları 

Bu bölümde, müfettişin gerek görmesi halinde mükellef kurumun inceleme 

dönemine ait gelir tablosu ve bilanço özetine yer verilecek veya rapor ekine 

konulduklarına dair atıfta bulunulacaktır. Mali tablolarda yer alan unsurlara ilişkin 

gerek görülen açıklamalara bu kısımda yer verilecektir. 

B- Mükellef Kurumun Beyanname Özeti 

Bu bölümde mükellef kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan 

kurum kazancı gösterilecek; varsa kanunen kabul edilmeyen giderler, geçmiş yıl 

zararları, yatırım indirimi, yıl içinde kesinti yoluyla ödenmiş vergiler, bağışlar, geçici 

vergi gibi indirim veya istisnaya tabi olan unsurlar ile beyanname üzerinden yapılacak 
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mahsup ve indirimler de ayrıca belirtilecektir. Gerekli görülmesi halinde kurum kazancı 

hakkında açıklamalarda bulunulacaktır. 

IV- ELEŞTİRİLEN HUSUSLAR: 

Bu bölümde, eleştiriyi gerektiren hususlar ikmalen veya re’sen tarhiyat 

durumlarına göre aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak bölümlendirilecektir. 

A- Tespit Edilen Hususlar 

Eleştiri konuları itibariyle ayrı alt başlıklar halinde, tutanaklar ve haricen tespit 

edilen hususlar, tutanaklarda veya harici belgelerde yer aldığı şekliyle aynen bu bölüme 

aktarılacaktır. Ayrıca varsa, mükellef kurumun eleştiri konularıyla ilgili ileri sürdüğü 

hususlara da yer verilecektir. 

B- İlgili Mevzuat 

Bu bölümde, tespit edilen eleştiriyi gerektiren hususlarla ilgili olarak vergi ve 

konuya ilişkin diğer mevzuatta yer alan hüküm, düzenleme ve açıklamalar ile varsa 

ilgili yargı kararları ile bilimsel ve teknik araştırma sonuçlarına yer verilecektir. 

C-Tespit Edilen Hususların İlgili Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

Bu bölümde, tespit edilen hususların eleştiri konuları itibariyle ayrı alt başlıklar 

halinde ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi yapılarak, eleştirinin nedenleri 

kanuni dayanakları ile birlikte ortaya konulacaktır. Açıklamalar sırasında rapor eklerine 

atıfta bulunularak bu konuda tamamlayıcı ve destekleyici bilgiler de verilecektir. Ayrıca 

varsa, mükellef kurumun eleştiri konularıyla ilgili ileri sürdüğü hususlar bu bölümde 

değerlendirilecektir.  

D- Yapılacak İşlemler 

Eleştiri konuları, mükellef kurumun kurum kazancına etki eden unsurlar 

tarhiyat türleri itibariyle tespit edilen matrah/kazanç farkları bu bölümde ayrı ayrı 

belirtilecek, ikmalen veya re'sen tarhiyata konu olacak matrah/kazanç farkının toplamı 

belli edilecektir. Matrah farkı ortaya çıkması halinde bu farklara isabet eden vergiler 
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Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki vergi oranı dikkate alınarak tarhiyat türleri itibariyle 

hesaplanacaktır. Ayrıca, tarhı istenen vergi için Vergi Usul Kanunu’nda yer alan 

hükümlere göre ceza kesilmesi öngörülecektir. 

E- Yeminli Mali Müşavirin Tasdikten Doğan Mali Sorumluluğu 

Bu bölümde, öngörülmesi halinde, mükellefin beyannamesini tasdik eden 

Yeminli Mali Müşavirin mali sorumluluğuna yer verilecektir. (Yeminli Mali Müşavirin 

cezai sorumluluğu bu kısımda yer almayacak, gerektiğinde ayrı bir Görüş ve Öneri 

Raporu düzenlenecektir.) 

V- SONUÇ 

Bu bölümde, tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza tutarları, herhangi bir 

tereddüde yer vermeyecek açıklıkta ve anlaşılır bir şekilde belirtilecektir. Mükellefin 

beyan ettiği matrah tutarı kaydedilecek, raporun “Eleştirilen Hususlar” bölümündeki 

açıklamalara atıf yapılmak suretiyle tespit edilen matrah farklarının toplamı 

gösterilecektir. Ayrıca, matrah farkları dolayısıyla re'sen veya ikmalen tarh edilecek 

vergilerin ayrı ayrı tutarları, yapılacak tarhiyata hangi cezai müeyyidelerin 

uygulanacağı, gereken hallerde kesilecek usulsüzlük cezaları ile vergi mahsupları ve 

bunlara ait fark tutarları da ayrı maddeler halinde belli edilecektir. 

Bu bölümde ayrıca; 

 Öngörülmesi halinde, mükellefin beyannamesini tasdik eden Yeminli Mali 

Müşavirin mali sorumluluğuna (Yeminli Mali Müşavirin cezai sorumluluğu bu kısımda 

yer almayacak, ayrı bir Görüş ve Öneri Raporu düzenlenebilecektir.) 

 Mükellefin tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı 

hususuna, 

 Varsa, Vergi Müfettişinin, VUK’ un mük. md. 378 gereğince, yargı 

organlarında dinlenme talebine  

  Yer verilecektir.” 
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1.3. Kurumlar Veya Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Yazılacak Geçici 

Vergiye İlişkin Raporlar Dispozisyonları 

“ I- GİRİŞ 

Bu bölümde, önce incelenen mükellef hakkında tanıtıcı bilgiler verilecek ve bu 

kapsamda mükellefin faaliyet konusu, iletişim adresi ve gerekli görülecek diğer tanıtıcı 

bilgiler kısaca belirtilecektir. Raporun dayanağını teşkil eden Kurumlar veya Gelir 

Vergisi İnceleme Raporu ile atıf yapılmak suretiyle bağ kurulacak ve inceleme dönemi 

belirtilecektir.  

II- USUL İNCELEMELERİ 

Bu bölümde, Kurumlar veya Gelir Vergisi İnceleme Raporlarının “Usul 

İncelemeleri” bölümüne atıf yapılacaktır. 

III- HESAP İNCELEMELERİ 

Bu bölümde incelenen mükellefe ait olan ve vergilendirme dönemleri itibariyle 

mükellef tarafından beyan edilmiş bulunulan geçici vergi beyannamelerinde yer alan 

bilgiler aynen yer alacaktır. Eğer söz konusu beyanlara ilişkin sonradan ortaya çıkan 

hususlar (geçici vergi mahsup veya iadesi gibi)  bu bölümde belirtilecektir. 

IV- ELEŞTİRİLEN HUSUSLAR 

Bu bölümde, Kurumlar veya Gelir Vergisi İnceleme Raporlarının “Eleştirilen 

Hususlar” bölümünde belirtilen şekil esaslarına uygun şekilde açıklamalar getirilecek ve 

eleştirilen konular, kanuni dayanakları ile birlikte ve Kurumlar veya Gelir Vergisi 

İnceleme Rapor eklerine de atıflar yapılmak suretiyle ilgili bulundukları vergilendirme 

dönemleri itibariyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Dönemler itibariyle ziyaa uğratılan 

geçici vergi tutarlarının hesaplanmasında (Ek:1)’de yer alan tablodan 

faydalanılabilecektir. 
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V- SONUÇ 

Bu bölümde, tarh edilecek geçici vergi ve kesilecek ceza tutarları, dönemler 

itibariyle herhangi bir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta ve anlaşılır bir şekilde 

belirtilecektir. Mükellefin beyan ettiği matrah/kazanç tutarı kaydedilecek, raporun 

“Eleştirilen Hususlar” bölümündeki açıklamalara atıf yapılmak suretiyle tespit edilen 

matrah/kazanç farklarının toplamı gösterilecektir. Ayrıca, matrah farkları dolayısıyla 

re'sen veya ikmalen tarh edilecek geçici vergi tutarları vergilendirme dönemleri dikkate 

alınarak ayrı ayrı belirtilecek ve yapılacak tarhiyata hangi cezai müeyyidelerin 

uygulanacağı ile vergi mahsupları ve bunlara ait fark tutarları da ayrı maddeler halinde 

belli edilecektir. 

Bu bölümde ayrıca; 

 Öngörülmesi halinde, mükellefin beyannamesini tasdik eden Yeminli Mali 

Müşavirin mali sorumluluğuna (Yeminli Mali Müşavirin cezai sorumluluğu bu kısımda 

yer almayacak, ayrı bir Görüş ve Öneri Raporu düzenlenebilecektir.) 

 Mükellefin tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı 

hususuna, 

 Varsa, Vergi Müfettişinin, VUK’ un mük. md. 378 gereğince, yargı 

organlarında dinlenme talebine  

  Yer verilecektir.” 

1.4. Kurumlar Veya Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Yazılacak Katma 

Değer Vergisi İnceleme Raporları Dispozisyonları 

“ I- GİRİŞ 

Bu bölümde mükellefin tanıtım bilgilerine yer verilecek ve bu kapsamda 

faaliyet konusu, iletişim bilgileri, vergi dairesi vb. bilgilerine kısaca yer verilecektir. 

Katma değer vergisini ortaya çıkaran hususlar herhangi bir Kurumlar/Gelir 

Vergisi İnceleme veya Vergi Tekniği Raporunda işlenmişse, bu raporla bahse konu 



171 

 

raporlar arasında atıf yapılmak suretiyle bağ kurulacak ve inceleme dönemi bir hesap 

dönemini veya takvim yılını aşmamak kaydıyla, ayrıca bu bölümde açıklanacaktır. 

II- USUL İNCELEMELERİ 

Bu bölümde, eleştiriyi gerektiren herhangi bir durum görülmeyen hallerde, bu 

husus kısaca belirtilecek; eleştiri konusu bulunan hallerde ise, Kurumlar veya Gelir 

Vergisi İnceleme Raporlarının “Usul İncelemeleri” bölümünde belirtilen esaslar 

dairesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Ancak, aynı dönemle ilgili Gelir Vergisi 

veya Kurumlar Vergisi raporu düzenlenmiş ve usule ilişkin açıklamalara yer verilmişse 

KDV Raporunda bu raporlara atıf yapılacaktır. 

III- HESAP İNCELEMELERİ 

Bu bölümde incelenen mükellefe ait olan ve vergilendirme dönemleri itibariyle 

mükellef tarafından beyan edilmiş bulunulan katma değer vergisi beyannamelerinde (1 

ve 2 no.lu beyannameler dahil) yer alan bilgiler aynen yer alacaktır. Eğer söz konusu 

beyanlara ilişkin olarak sonradan ortaya çıkan hususlar (vergi mahsup veya iadesi gibi) 

varsa bu  bölümde belirtilecektir. 

IV- ELEŞTİRİLEN HUSUSLAR 

Bu bölümde, Kurumlar veya Gelir Vergisi İnceleme Raporlarının veya Vergi 

Tekniği Raporunda “Eleştirilen Hususlar” bölümünde belirtilen şekil esaslarına uygun 

şekilde açıklamalar getirilecek ve eleştirilen konular, kanuni dayanakları ile birlikte ve 

vergilendirme dönemleri dikkate alınarak açıklanacaktır. Bu raporla bağ kurulmuş 

bulunan herhangi bir Kurumlar veya Gelir Vergisi İnceleme Raporu ile Vergi Tekniği 

Raporu mevcutsa bu takdirde söz konusu raporların ilgili bölümleri, yapılacak 

açıklamalara atıf yapılmak suretiyle belli edilecektir. Dönemler itibariyle tespit edilen 

matrah ve vergi farkları dikkate alınarak mükellefin beyanlarında yapılması gereken 

düzeltmeler ve tarh edilecek vergiler tablolar halinde de gösterilebilecektir. 
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V- SONUÇ 

Bu bölümde, dönemler itibariyle tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza tutarları, 

herhangi bir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta ve anlaşılır bir şekilde belirtilecektir. 

Mükellefin beyan ettiği matrah tutarı kaydedilecek, raporun “Eleştirilen Hususlar” 

bölümündeki açıklamalara atıf yapılmak suretiyle tespit edilen matrah farklarının 

toplamı gösterilecektir. Ayrıca, matrah farkları dolayısıyla re'sen veya ikmalen tarh 

edilecek ve indirim KDV reddi dolayısıyla aranacak vergilerin ayrı ayrı tutarları, 

yapılacak tarhiyata hangi cezai müeyyidelerin uygulanacağı, gereken hallerde kesilecek 

usulsüzlük cezaları ile vergi mahsupları ve bunlara ait fark tutarları da ayrı maddeler 

halinde belli edilecektir. 

Bu bölümde ayrıca; 

 Mükellefin tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı 

hususuna, 

 Varsa, Vergi Müfettişinin, VUK’ un mük. md. 378 gereğince, yargı 

organlarında dinlenme talebine  

  Yer verilecektir.” 

1.5. Vergi Suçu Raporları Dispozisyonları 

 “ I- GENEL BİLGİ 

Bu bölümde, incelenen mükellef hakkında tanıtıcı bilgiler verilecek; bu 

kapsamda faaliyet konusu, iletişim adresi ve gerekli görülecek diğer tanıtıcı bilgiler 

belirtilecektir. Bu aşamada suça konu fiilin gerçekleştirildiği dönemde şirketi temsil ve 

idareye yetkili memurlar ile yönetim kurulu üyelerine ait bilgilere yer verilecektir. Daha 

sonra mükellef ile ilgili yapılan vergi incelemesi sonrasında vergi suçuna konu fiilin 

saptanmasına yol açan vergi incelemesine atıfta bulunulacaktır. 
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II- YAPILAN İNCELEME VE ARAŞTIRMALAR 

A- Tespit Edilen Hususlar 

Suça konu fiile ilişkin tespitlerin yapıldığı rapora atıf yapılarak husus kısaca 

özetlenecek, suç failleri, bunların konuyla bağlantıları, suçun unsurları özellikle de kasıt 

unsuru, dayanak ve delilleriyle ortaya konulacaktır.  

B- İlgili Mevzuat 

Bu bölümde, suça konu fiille ilgili olarak vergi ve diğer mevzuatta yer alan 

hüküm, düzenleme ve açıklamalar ile varsa ilgili yargı kararlarına yer verilecektir. 

C-Tespit Edilen Hususların İlgili Mevzuat Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

Bu bölümde, suça konu fiilin ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi 

yapılarak, eleştirinin nedenleri kanuni dayanakları ile birlikte ortaya konulacak, fiil ile 

fail arasındaki ilişki açıkça gösterilecektir.  Açıklamalar sırasında rapor eklerine atıfta 

bulunularak bu konuda tamamlayıcı ve destekleyici bilgilere yer verilecektir. Ayrıca 

haklarında suç duyurusunda bulunulanların konuyla ilgili ileri sürdüğü hususlar bu 

bölümde değerlendirilecektir.  

III- SONUÇ 

Bu bölümde, suça konu fiil kısaca özetlendikten sonra fiili suç sayan Kanun 

maddeleri belirtildikten sonra hakkında suç duyurusunda bulunulacak kişiler ve bu 

kişilere ilişkin kimlik bilgileri açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilecektir.” 

1.6. Görüş Ve Öneri Raporları Dispozisyonları 

 “ I- GENEL BİLGİ 

Bu bölümde, görevlendirme yazı ile verilmişse bu yazıya atıf yapıldıktan sonra 

görevlendirme yazısında yer verilen araştırma ve incelemenin kapsamı belirtilecektir. 

Böyle bir görev yazısı olmaksızın Vergi Müfettişleri tarafından herhangi bir 
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incelemeyle ilgili olarak veya incelemeyle ilgili olmaksızın kendiliğinden yapılan 

çalışmalarda araştırma ve incelemenin mahiyetine yer verilecektir. 

II- KONU 

Bu bölümde, raporun konusu kısaca özetlendikten sonra konunun hangi 

mevzuat hükümleri çerçevesinde ele alındığı açıklanacaktır. 

III- YAPILAN İNCELEME VE ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde, incelenen konunun özelliğine ve detay araştırmaları bulunup 

bulunulmadığına göre, alt bölümlendirme yapılabilecektir. Bu çerçevede aşağıdaki 

şekilde bölümlendirme isteğe bağlı olarak yapılabilir.  

A- Yapılan Tespitler 

İnceleme veya araştırma konusuna ilişkin olarak herhangi bir tespitin yapılması 

söz konusu olduğu durumlarda bu bölüme yer verilecek aksi halde bu bölüm 

açılmayacaktır. Bu bölümde esas olarak, inceleme veya araştırma konusuna ilişkin 

yapılan tüm tespit çalışmaları (tutanak alınması, harici belge kullanılması, bilimsel ve 

teknik çalışma verilerinin kullanılması vs.) tespit edildiği şekliyle aynen yer alacaktır. 

Yapılan tespitlerle ilgili Vergi Müfettişleri tarafından değerlendirme yapılması gerektiği 

durumlarda, yapılan değerlendirme sonuçları alt bölüm olarak sunulabilecektir.  

B- Yasal ve/veya Bilimsel ve Teknik Açıklamalar 

İnceleme konusunun mevcut yasal veya bilimsel ve teknik açıklamalarla 

irdelenmesi bu bölümde yapılacak ve bu çerçevede inceleme konusuyla ilgili mevcut 

tüm yasal veya bilimsel ve teknik hüküm ve açıklamalar bu bölümde yer alacaktır. 

Gerekli görüldüğü takdirde yargı kararları, içtihatlar veya diğer ülke 

uygulamaları gibi yardımcı ve detay bilgi veren unsurlara da değinilecektir. 
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C- Tespit Edilen Hususların Yasal ve/veya Bilimsel ve Teknik Açılardan 

Değerlendirilmesi 

Bu bölümde inceleme konusuna ait tespitlerle bu tespitlerin yasal veya bilimsel 

ve teknik hükümler yönünden karşılaştırılması yapılacak ve inceleme konusunun ilgili 

düzenlemelere uygun olup olmadığı veya ilgili düzenlemelerin inceleme konusunu 

açıklamada yetersiz veya eksik kalıp kalmadığı konularında değerlendirme sonuçlarına 

yer verilecektir. Ayrıca inceleme konusuyla ilgili mevcut uygulamalarda zafiyetlerin 

bulunması veya yasal prosedürün yetersiz kaldığı haller mevcutsa, bu konuyla ilgi 

yapılabilecek uygulamaların veya düzenlemelerin kapsamı açık ve net bir şekilde, her 

hangi bir tereddüde yer vermeksizin açıklanacaktır. İnceleme konusuyla ilgili önerilerin 

ve bu konuda yapılacak tüm düzenlemelerin kapsamı ve yöntemiyle ilgili farklı 

görüşlerin bulunması halinde, bu görüşler de açık, net ve anlaşılır bir şekilde 

belirtilecektir. 

IV- SONUÇ 

Bu bölümde, inceleme ve araştırma konusuyla ilgili kısa ve özet bir bilgi 

verilecek ve yapılan inceleme ve araştırma neticelerinde ulaşılan sonuçlar raporun 

“Yapılan İnceleme ve Araştırmalar” bölümünün sonunda açıklanan değerlendirme 

kısmına atıf yapılarak, kısa, net, anlaşılır ve hangi bir tereddüde yer vermeksizin varılan 

sonuçlar ifade edilecektir.”  

1.7. Vergi Tekniği Raporları (Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı 

Belge Düzenleme ) Dispozisyonları 

“I. GİRİŞ: 

Bu bölümde, önce incelenen mükellef hakkında tanıtıcı bilgilere yer verilecek 

ve bu kapsamda mükellefin faaliyet konusu, iletişim adresi (web adresi dâhil) ve gerekli 

görülen diğer tanıtıcı bilgiler belirtilecektir. 

Ayrıca bu bölümde, inceleme konusu, dönemi, kapsam ve gerekçesi 

belirtilecektir. 
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II. YAPILAN ARAŞTIRMA VE TESPİT EDİLEN HUSUSLAR:  

Bu bölümde yapılan araştırma ve tespitlere ilişkin değerlendirmelere, aşağıdaki 

açıklamalar dikkate alınarak bölümlendirilecektir. 

A. Mükellefin Defter Tasdik ve Belge Basım Bilgileri: 

Mükellefin defter tasdik ve belge basım bilgilerine ilişkin bilgilere ve 

ayrıntılara yer verilir. 

B. Yasal Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi: 

Mükellefin yasal defter ve belgelerinin ibrazı için mükellef yetkililerine 

yapılan ibraz yazılarına ve yazılan yazılara göre defter ve belgelerin ibrazı ile ilgili 

ayrıntılara yer verilir. 

C. Mükellef Hakkında Elde Edilen Bilgiler ve Tarh Dosyası Tespitleri: 

Bu bölümde; 

- Şirketin kuruluşu ve ortaklık yapısına ilişkin bilgilere, 

- Şirket ortaklarının, ortağı ve yöneticisi olduğu diğer şirketlere ilişkin 

bilgilere, 

- Mükellefin ortağı ve yöneticisi olduğu diğer şirketlere ilişkin bilgilere, 

- Mükellefin belge basımına ilişkin bilgileri ilişkin bilgilere, 

-  Mükellefin beyanlarına ilişkin bilgilere, 

- Mükellefin beyanlarına ilişkin bilgilere, 

- Yapılan yoklamalar neticesinde tespit edilen hususlara ilişkin bilgilere, 

-  Mükellefin Ba (Mal Alış) ve Bs(Mal Satış) bildirimlerine ilişkin bilgilere, 

- Gelir tablosu ve bilanço üzerinde yapılan inceleme ve tespitlere ilişkin 
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bilgilere, 

Yer verilir. 

III. SAHTE BELGE DÜZENLEME İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME: 

Bu bölümde sahte belge düzenleme fiiline ilişkin değerlendirmelere, aşağıdaki 

açıklamalar dikkate alınarak bölümlendirilecektir. 

A. Konu İle İlgili Yargı Kararları: 

Bu bölümde sahte belge düzenleme fiiline ilişkin yasal düzenlemelere, yargı 

kararlarına ilişkin bilgilere yer verilir. 

B. Mükellefle İlgili Değerlendirmemiz: 

Bu bölümde, sahte belge düzenleme fiiline ilişkin tespit edilen hususların ayrı 

alt başlıklar halinde ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi yapılarak, sahte belge 

düzenleme nedenleri kanuni dayanakları ile birlikte ortaya konulacaktır. Açıklamalar 

sırasında rapor eklerine atıfta bulunularak bu konuda tamamlayıcı ve destekleyici 

bilgiler de verilecektir. Mükellefin sahte belge düzenleyicisi olup olmadığı 

değerlendirilecek ve son söz ifade edilecektir. 

Bu bölüm raporun en önemli bölümü olup, bu bölümde yer alan tespitlerin 

ayrıntılı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

C- Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirlerin Sorumluluğu: 

Bu bölümde, öngörülmesi halinde, mükellefin beyannamesini veren Mali 

Müşavirin mali sorumluluğuna yer verilecektir. Ayrıca  mükellefin beyannamesini 

tasdik eden Yeminli Mali Müşavir olması halinde Yeminli Mali Müşavirin mali 

sorumluluğuna yer verilecektir. ( Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirin cezai 

sorumluluğu bu kısımda yer almayacak, gerektiğinde ayrı bir Görüş ve Öneri Raporu 

düzenlenecektir.) 

IV. MÜKELLEFİYETİN TERKİNİ VE KOMİSYON GELİRİ: 
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Bu bölümde mükellef halen faal ise mükellefiyet terkinine ilişkin açıklamalar 

yer almalıdır. Ayrıca mükellefin sahte belge düzenleme nedeniyle elde ettiği komisyon 

geliri hakkında değerlendirme yapılır. 

V.  SONUÇ:   

Bu bölümde, raporun önceki bölümlerinde belirtilen hususlara herhangi bir 

tereddüde yer vermeyecek açıklıkta ve anlaşılır bir şekilde belirtilecektir. 

Bu bölümde ayrıca; 

 Mükellefin herhangi bir ticari faaliyetinin olmadığı, komisyon karşılığı 

sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği ve sahte belge ticareti 

üzerine faaliyet gösterdiği, ………… tarihinden itibaren düzenlemiş olduğu tüm 

faturaların sahte fatura olarak dikkate alınması gerektiğine,  

 Mükellefin elde ettiği komisyon gelirleri nedeniyle, ne yapılması gerektiği,  

  Mükellefin mal sattığı mükellefler hakkında sahte fatura kullanmaktan 

dolayı inceleme yapılmasının Vergi Müfettişi tarafından yazı ile talep edileceğinden 

vergi dairesince ayrıca inceleme sevk işlemi yapılmaması, 

 Mükellefin beyannamesini veren Mali Müşavirin mali sorumluluğuna yer 

verilecektir. Ayrıca mükellefin beyannamesini tasdik eden Yeminli Mali Müşavir 

olması halinde Yeminli Mali Müşavirin mali sorumluluğuna yer verilecektir. ( Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirin cezai sorumluluğu bu kısımda yer almayacak, 

gerektiğinde ayrı bir Görüş ve Öneri Raporu düzenlenecektir.) 

Yer verilecektir.”  
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EK-2: İDARE ALEYHİNE SONUÇLANAN VERGİ DAVALARINDA 

İPTAL GEREKÇELERİ 

A) Tebligat İşlemlerindeki Aksaklıklardan Kaynaklanan İptal Gerekçeleri 

- İlânen tebliğin kanunun öngördüğü şartlar oluşmadan yapılması. 

- Mükellefin tebliğe sâri başka adresleri idarenin bilgisinde olmasına rağmen 

bunlardan yalnızca birine tebliğ edilemediği gerekçesiyle ilânen tebliğe geçilmesi. 

- İlânen tebliğden önce mükellef hakkında tebligata esas adres araştırmasına 

girişilmemesi veya bu araştırmanın yapıldığının somut delillerle ortaya konamaması. 

- Muhataba tebliğin mümkün olmadığı durumlarda VUK’ un 102. maddesinin 

son fıkrasında belirtilen tutanak tanzim edilmeden veya usule aykırı şekilde tanzim 

edilerek ilânen tebliğe geçilmesi. 

- PTT aracılığıyla tebligat yolu denenmeden memur eliyle tebliğe çalışılması 

ve bunun mümkün olmaması üzerine ilânen tebliğe geçilmesi. 

- Yalnızca zamanaşımının dolmak üzere olması gerekçesiyle bilinen adreslere 

tebliğe çalışılmadan ilânen tebliğ yolunun tercih edilmesi.                                         

-   Vergi/Ceza ihbarnamesinin adrese tebliğ edilememiş olmasına rağmen 

ödeme emrinin aynı adreste tebliğ edilmiş olmasının ihbarnamenin tebliği aşamasında 

gerekli özenin gösterilmediğini gösteriyor olması.  

-    Defter ve belge isteme yazılarının ibrazla mükellef şahıslar dışındaki 

şahıslara tebliğ edilmesi. 

- Şirket temsilciliğinden ayrılmış şahsılara tebligat yapılarak takip 

işlemlerinin tekemmül ettirilmesi. 
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B) Takdir Komisyonu Kararlarındaki Aksaklıklardan Kaynaklanan İptal 

Gerekçeleri 

- Matrah takdirlerinde VUK’ un 30. maddesinde belirtilen re’sen takdir 

nedenlerinin genel ve soyut ifadelerle açıklanması, mükellefle ilgili hangi somut 

koşulların bu nedenlerle örtüştüğünün ortaya konmaması 

- Takdir komisyonu kararlarında VUK’ un 30. maddesinde belirtilen re’sen 

takdir nedenlerinin hangisine istinat edildiğinin belirtilmemesi veya yanlış belirtilmesi 

- Gerekli araştırma ve inceleme yapılmadan matrah takdir edilmesi 

- Mükellef ve işi hakkında araştırma ve inceleme yapılmadan sadece emsal 

dosyalardan hareketle matrah takdir edilmesi 

- Matrah takdirinde takdire esas olabilecek verilerin ilgili birimlerden 

istenilmemesi, takdirin afakî ölçülere dayandırılması 

- Komisyonlar tarafından mükelleflerin defter ve belgelerini inceleme 

yetkisinin kullanılmaması 

- Varsayım ve kanaatlere dayanılarak matrah takdiri yapılması 

- Takdir komisyonu kararlarında takdir edilen dönem matrahının bütün olarak 

belirtilmeden yalnızca bulunan matrah farkının belirtilmesi ile yetinilmesi 

C) Takip İşlemlerindeki Aksaklıklardan Kaynaklanan İptal Gerekçeleri 

- Alacak takiplerinde mükellef şirket hakkında yapılan takibe ilişkin tüm 

yasal prosedür sonlandırılmadan vergi sorumlusunun takibine geçilmesi 

- Şirket hakkında malvarlığı araştırması yapılmadan vergi sorumlusunun 

takibine geçilmesi 

- Şirket hakkında yürütülen malvarlığı araştırması tamamlanmadan veya 

alacağın şirket varlıklarından tahsilinin mümkün olmadığı hususu somut olarak ortaya 

konmadan vergi sorumlusunun takibine geçilmesi 
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- Şirket adına ödeme emri düzenlenmeden ya da düzenlenen ödeme emrinin 

tebligatı tamamlanmadan vergi sorumlusu adına ödeme emri tanzim edilmesi 

- Hem şirket adına hem de vergi sorumlusu adına aynı tarihte ödeme emri 

düzenlenmesi 

- Şirketin iflas ettiği veya tasfiye sürecine girdiği hallerde; alacağının tasfiye 

birimlerinden tahsili imkânı göz ardı edilerek veya alacağın tamamının tahsilinin 

imkânsız olduğu hususunun bu birimlerden temin edilecek resmi yazılar ile ortaya 

konmadan vergi sorumlusunun takibine geçilmesi 

- Şirketin iflasının kapanması beklenmeden vergi sorumlusunun takibine 

geçilmesi  

- Amme alacağının tarhiyat döneminde hisse devri ve sair işlemlerle 

temsilcilikten ayrılmış bulunan eski vergi sorumlusunun takip edilmesi 

- Kanuni temsilciler aleyhinde takip yürütülürken sorumluluk döneminin 

tespitinde esas olan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen kayıtların göz ardı 

edilmesi 

- Tarhiyata konu dönemdeki temsilci yerine hâlihazırdaki temsilci aleyhine 

takip yürütülmesi 

- Hâlihazırdaki limited şirket ortağı hakkında takip yapılması gerekirken eski 

şirket ortağı hakkında takip yürütülmesi(ortağın aynı zamanda şirket müdürü olmadığı 

durumlarda) 

- Anonim ve limited şirketler hakkında neticesiz kalan takipler sonrasında 

şirketin temsil yapısı hakkında türkiye ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiş kayıtlar göz 

ardı edilerek tüm yönetim kurulu üyeleri hakkında takip yürütülmesi 

- Murahhas aza atanmış anonim şirketlerin amme borçlarının tahsilinde 

temsile münhasıran yetkili kılınmış murahhas aza yerine tüm yönetim kurulu üyeleri 

hakkında takip yürütülmesi  
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- Şirket ortağı hakkında yapılan takipte ortağın şirketteki pay oranının göz 

önünde bulundurulmayarak borcun tamamından sorumlu tutulması 

- Zamanaşımına uğramış alacakların tahsiline çalışılması 

- 6183 sayılı yasada takip işlemleri için öngörülmüş olan sıralamanın ihlal 

edilmesi 

- Ödeme emri tanzim ve tebliğ edilmeden haciz tatbik edilmesi 

- Üçüncü şahıslar nezdinde amme borçlusuna ait hak, alacak ve mallarının 

bulunduğu tespit edilmeden haciz bildirimi tebliğ edilmesi. 

- 3. Şahıs nezdinde amme borçlusuna ait hak, alacak veya mal bulunduğuna 

ilişkin herhangi bir tespit veya bu şahıs ile amme borçlusu arasındaki ilişkiye dair somut 

bir kanıt olmadan haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi 

- 3. Şahıs nezdinde bulunan hak, alacak veya mal miktarı bilinmeden veya 

bilinmesine rağmen amme alacağının tümü için haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, tüm 

miktar üzerinden hesaplara bloke konulması 

- Malvarlığı araştırması ve haciz işlemlerinin bir arada yürütülmesi 

- İhtiyati haciz kararı alınmasına sebep olan fiilin 6183 sayılı yasanın 13. 

maddesinin hangi bendine dahil olduğunun ortaya konulmaması, 

- Şirket temsilciliğinden ayrılmış şahsa tebligat yapılarak takip işlemlerinin 

tekemmül ettirilmesi 

- Ödeme emrinin tebliği sağlanmadan haciz ve sair işlemlere geçilmesi 

- Vergi sorumlusu adına ödeme emri düzenlenirken muhatabın hangi kanunun 

hangi maddesi nedeniyle sorumlu tutulduğunun belirtilmemesi 

- 6183 sayılı yasada açık olarak belirtilmemesine rağmen; teminat isteme, 

ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haciz ve yurt dışı çıkış yasağı gibi amme alacağının 

korunmasına yönelik işlemlerin vergi sorumluları hakkında tesis olunması 
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- Münfesih şirketler adına ödeme emri tanzim ve tebliğ edilmesi 

D) Vergi İnceleme Raporlarındaki Aksaklıklardan Kaynaklanan İptal 

Gerekçeleri 

- İncelemede varılan sonuçların varsayım ve kanaatlere dayanması 

- Fiili envanter kayıtlarının göz önüne alınmaması 

- Mükellefin önceki ve sonraki dönem beyanlarının göz önüne 

alınmaması(Yalnızca sektörel ortalamaların ve işletme büyüklüğünün göz önüne 

alınması) 

- Somut delillerden ziyade matematiksel hesaplamalardan hareketle sonuca 

ulaşılması (Gelir, gider ve kar hesaplamalarında orantılama yapılarak sonuca ulaşılması) 

- Sahte fatura tanzim ettiği yönünde Vergi Tekniği raporu olan mükellefin 

tanzim ettiği tüm faturaların her hangi maddi bir delille desteklenmeksizin sahte fatura 

kabul edilmesi (Sahte fatura komisyonculuğu yapmayan mükelleflerin tüm faturaların 

sahte kabul edilmesi) 

- Sahte fatura tanzim ettiği yönünde Vergi Tekniği raporu olan mükellefin 

tanzim ettiği faturaları kayıtlarına intikal ettiren mükellefler hakkında her hangi bir 

inceleme veya araştırma yapılmadan tarhiyat yoluna gidilmesi 

- Karşıt inceleme yoluna gidilmemesi 

- İncelemenin hatalı veya yetersiz olduğu savıyla mahkeme eliyle inceleme 

yapılması sonucu 

- Özel usulsüzlük cezası uygulanmasında suçun tüm unsurlarının ortaya 

konmamış olması 

- Sahte fatura tanzim ettiği veya kullandığı savlanan mükellefler hakkında 

fatura alan ve vermeyen iki taraf bulunduğu göz ardı edilerek yalnızca taraflardan biri 

hakkında yapılan tespitin yeterli sayılması 
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- Fatura tanzim edilip edilmediği somut tespitlerle ortaya konmadan eksik 

hâsılat beyanından hareketle ceza kesilmesi 

- Aynı nev’i belgenin düzenlenmediğinin tespiti halinde tespit sayısının değil 

düzenlenmeyen belge sayısının esas alınması 

- Re’sen Takdirin Şartlarının Oluşmamış Olması 

- Defter ve belge isteme yazılarının kanunen defter ve belgeleri teslim 

etmekle yükümlü olanlar dışındakilere tebliğ edildiği 

- Defter ve belge isteme yazılarının VUK’ da öngörülen prosedür dışında 

istenmesi 

- VUK’ da re’sen takdir yoluna gidilmesi için öngörülen şartların oluştuğunun 

somut olgu ve delillerle ortaya konamaması 

E) Yoklama Tutanağı ve Sair Diğer İşlemlerdeki Aksaklıklardan 

Kaynaklanan İptal Gerekçeleri 

- Mahsup Dönemi Geçen Geçici Vergi Asıllarının Tarhiyatlara Konu 

Edilmesi 

- Yetkisiz Vergi Dairesi Müdürlüğünce Tahakkuk Ve Takip İşlemleri 

Yürütülmesi  

- Kira Tespitine İlişkin Tutanakların Net Ve Anlaşılır Şekilde Ve Yetkilisi 

Nezdinde Tutulmamış Olması 

- Mirasçıların Miras Hissesi Göz Ardı Edilerek Murisin Vergi Borçlarının 

Tümünden Sorumlu Tutulmaları (Muris adına düzenlenen ihbarnamelerin mirasçılara 

tebliği neticesinde) 

- GİB’den alınan “ menkul sermaye iradı elde edip beyan etmeyenler ” e veya 

“ kredi kartı ile yaptığı satışları beyan etmeyenler ” e ilişkin listelerde yer alan 
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mükelleflerin tarh dosyalarının tetkik edilerek mevcut beyanları kontrol edilmeden 

listedeki rakam üzerinden re’sen tarhiyat yapılması 

- Özel usulsüzlük suçunda kanunun aradığı unsurlara ilişkin yeterli tespit 

yapılmadan ceza kesilmesi 

- Özel usulsüzlük suçlarında; (belge verilmediğinin ve alınmadığının, 

vermeyen ve almayanların kimler olduğunun geçmişe yönelik olmamak kaydı ile 

hukuken geçerli olarak tespit edilmesi gerekirken, bu şartları sağlamayan) yoklama 

tutanağına istinaden mükellefe fatura düzenlettirilmesi ve özel usulsüzlük cezası 

kesilmesi 

- Derneklerin idareye bildirilmeyen iktisadi işletmelerinin tespitine yönelik 

olarak tanzim edilen ancak ticari faaliyetin unsurlarının açık ve net olarak ortaya 

konulamadığı yoklama tutanaklarına istinaden mükellefiyet tesis edilmesi 

- Haksız çıkma zammı istenebilmesi için amme alacağının tahsiline dair 

düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davanın reddedilmesi ve bu red kararının temyiz 

edilmiş olması halinde temyiz isteminin reddedilerek yerel mahkeme kararının 

onanması gerekmesine rağmen kesinleşmemiş red kararlarına istinaden davacı 

mükelleflerden haksız çıkma zammı tahsil edilmesi 

- Düzenlenmemesi halinde ceza kesilmesi gerektiği vergi usul kanununda 

ismen sayılarak belirtilen belgeler dışındaki belgeler (adisyon fişi, ambar tesellüm fişi 

vb.) İçin özel usulsüzlük cezası kesilmesi 

- Vergi incelemesi yetkisi olmayan görevlilerce yapılan tespitlere istinaden 

re’sen tarhiyat yapılması veya ceza kesilmesi 

- Dövizle yapılan işlemlerde tanzim edilen faturalarda ytl karşılıkların 

gösterilmemesi nedeniyle belge hiç düzenlenmemiş kabul edilerek ceza kesilmesi 

- Düzenlenmesi kanunen zorunlu belgelerdeki (fatura vb.) Eksikliklerden 

hareketle belge hiç düzenlenmemiş sayılarak ceza kesilmesi  
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- İki yabancı ülke arasında yapılmasına rağmen ülkemiz siyasi sınırları 

içerisindeki marmara denizi ve boğazlar kullanılarak yapılan deniz taşımacılığının 

transit taşımacılık sayılmayarak mükelleflerin istisnadan yararlandırılmaması 

- Münfesih şirketler adına tarhiyat ve takip yapılması(ilgili dönem kanuni 

temsilcileri yerine) 
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