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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

Türkiye’de Vergi İncelemelerinin Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerindeki Etkisi 

İbrahim SAĞLAM 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Maliye Anabilim Dalı 

Mali Hukuk Programı 

 

Devlet, toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir takım 

harcamalar yapmak zorundadır. Bilindiği gibi bu harcamaların en önemli 

finansman kaynağını ise vergiler oluşturmaktadır.  

 Kamu maliyesi açısından devletin en önemli gelir kaynağı olan vergilerin 

tespiti, modern devletlerde olduğu gibi ülkemizde de beyan esasına dayalıdır. Bu 

nedenle mükellefler tarafından beyan edilen vergilerin doğruluğunun vergi 

idaresince araştırılması ve tespit edilmesi sağlıklı bir vergileme açısından büyük 

önem arz etmektedir. İşte bu noktada mükellef beyanlarının ne derece gerçeği 

yansıtıp yansıtmadığının denetlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. 

 Beyan esasının geçerli olduğu ülkemizde mükelleflerin beyanlarının 

doğruluğunun araştırılmasında ve kontrolünde en etkili vergi denetim türü ise 

vergi incelemeleridir. Vergi kayıp ve kaçaklarının tespitinde ve önlenmesinde 

büyük önem arz eden vergi inceleme müessesesi Türk Vergi Sisteminde 213 

sayılı Vergi Usul Kanununda yer almaktadır. 

 Bu çalışmanın amacı, Vergi Usul Kanunumuz içerisinde düzenlenen 

vergi inceleme müessesesinin yapısı araştırılarak ülkemizde ciddi boyutlara 

ulaşan vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesindeki etkinliği değerlendirilip 

çeşitli öneriler sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Vergi Sistemi, Vergi Denetimi, Vergi İncelemesi, 

Vergi Kayıp ve Kaçağı, Etkinlik.  
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ABSTRACT 

Master Thesis 

The Effects of Tax Inspection on Tax Losses and Evasions in Turkey 

İbrahim SAĞLAM 

 

Dokuz Eylül University 
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Department of Finance 

Financial Law Program 

 

The state is obliged to carry out certain expenditures in order to meet the 

shared needs of society. As is known, the most important source of funding is 

from taxes. With regard to public finance, the calculation of taxes, the  primary 

source of income for the state in our country, is based on the principle of 

personal declarations made by taxpayers, as is the case in other modern states. 

Thus, with respect to a reliable taxation system, the ability of the Tax 

and Revenue Office to investigate and ascertain the accuracy of tax declarations 

made by taxpayers is of the utmost importance. Hence the need to verify the 

degree of accuracy and veracity of the declarations made by taxpayers arises at 

this point. 

Tax inspection is the most effective means of tax control in a country 

such as ours, where taxation is based on the principle of individual declaration. 

The tax inspectorate, which bears great importance in the determination and 

prevention of tax loss and evasion, is included in the Tax Procedure Law no. 213 

of the Turkish taxation system. 

The aim of this study is to examine the structure of the tax inspectorate 

set up in the framework of the Tax Procedure Law, to evaluate its effectiveness 

in preventing tax loss and evasion, which have reached serious levels in our 

country and to present a number of suggestions. 

 

Keywords: Turkish Taxation System, Tax Control, Tax Inspection, Tax Loss 

and Evasion, Effectiveness. 
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GİRİŞ 

 

Maliye bilimi içerisinde kamu maliyesinin temel konularından birisi de kamu 

gelirleridir. Söz konusu kamu gelirlerinin arasında da en büyük ve en önemli kalemi 

vergi gelirleri oluşturmaktadır. Kısaca vergiyi tanımlayacak olursak vergi, devletin 

kamu harcamalarının finansmanını karşılamak üzere toplumu meydana getiren kişi ve 

kurumlardan kazançlarına göre, karşılıksız ve zorunlu olarak aldığı ekonomik 

değerlerdir.  

Günümüz çağdaş vergi sistemleri genel olarak beyan usulüne dayanmaktadır. 

Bununla birlikte, bizim ülkemizde de uygulanan beyan usulüne dayalı vergi 

sistemlerinin en önemli sorunu mükellef beyanlarının gerçek durumu yansıtan, doğru 

beyanlar olup olmadığıdır. Bu aşamada mükelleflerin bildirimlerinin doğruluğunu 

araştırmak ve sağlamak büyük önem arz etmektedir. Çünkü mükellefler genel olarak 

çeşitli sebeplerle ödeyecekleri vergi miktarlarını en düşük düzeyde tutmak istemekte, 

vergi idaresi ise toplayacağı vergi miktarını en üst düzeyde tutmak istemektedir.  

Dolayısıyla devlet, en önemli gelir kaynağı olan vergileri elde ederken, vergi kaybını 

en alt düzeye indirmek için çeşitli tedbirler almak zorundadır. Bu noktada mükellef 

beyanlarının doğruluğunun tespiti hususu ise mükelleflerin vergisel faaliyetlerini 

araştıran vergi denetim mekanizmasıyla sağlanacaktır. Vergi denetimi denildiğinde 

idarenin kullandığı araçlar olan; yoklama, vergi incelemesi, bilgi toplama, ihbar, 

arama, teftiş ilk akla gelen denetim teknikleridir. Beyan esasının geçerli olduğu 

ülkelerde mükelleflerin beyanlarının doğruluğunun araştırılmasında ve kontrolünde en 

etkili denetim türü ise vergi incelemeleridir. 

Ülkemizde çeşitli nedenlerle yükümlüler vergiden kaçınmakta ya da vergi 

kaçırmaktadırlar. Bu nedenle vergi denetimi, vergi kayıp ve kaçaklarının 

önlenmesinde, vergide beyan sisteminin iyi işletilmesinde, devlete gelir 

sağlanmasında ve vergi yükünün adil dağıtımında önemli hale gelmektedir. 

Dolayısıyla iyi tasarlanmış etkin bir vergi denetim sistemi, vergi idaresinin başarısına 

katkıda bulunarak ülkenin gelecek planlarının yerine getirilmesinde, vergide adalet 

ilkesinin kuvvetli bir şekilde ortaya çıkması ile demokratik ortamın gelişimi ve etkin 

bir kamu hizmeti sunumuna neden olacaktır. 

Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde vergi denetim türlerinden olan vergi 

incelemesinin etkinliğinin incelenmesine yönelik bu çalışmamız üç bölümden 
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oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türk Vergi Hukukunda Vergi Denetimi ve Vergi 

Denetim Türlerinden Vergi İncelemesi değerlendirilmiştir. İkinci bölümde, Vergi 

Kayıp ve Kaçağı Kavramları, Nedenleri ve Kayıt dışı Ekonomi ile ilişkisi 

incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, Vergi İncelemelerinin Etkinliği ve Vergi Kayıp 

ve Kaçakları Üzerindeki Önleyici Rolüne ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ DENETİMİ VE VERGİ 

DENETİM YÖNTEMLERİNDEN VERGİ İNCELEMESİ 

 

 Bu bölümde genel olarak Türk vergi hukuku açısından vergi denetimi ve vergi 

incelemesi kavramı incelenecektir. Daha ayrıntılı bir şekilde, vergi denetiminin 

tanımı, tarihsel gelişimi, Türkiye’ de vergi denetim kuruluşları incelenecektir. Son 

olarak da 213 sayılı VUK’ un vergi incelemesine ilişkin düzenlemeleri detaylı olarak 

incelenecektir. 

 

I. VERGİ DENETİMİ KAVRAMI 

 

Çalışmanın birinci bölümünün bu ilk kısmında vergi denetimi kavramının vergi 

hukuku açısından tanımı ve amacı anlatılmaya çalışılmıştır. 

 

A. Vergi Denetiminin Tanımı 

 

Düşünmenin ve iletişimin ilk adımı temel kavramların ve tanımların net bir 

şekilde ortaya konulması ve üzerinde geniş ve tam bir mutabakatın sağlanmış 

olmasıdır. Eskilerin deyimi ile tanım, “efradını cami, ağyarını mani” olmalıdır. 

Bununla neyin anlatılmak istendiği, neyin kastedildiği açıkça belirlenmeli, eksik bir 

öğe bırakılmamalı, başka çağrışımlar yaptıracak öğeler ise ayıklanmalıdır. Bu 

yapılmadığı sürece sağlıklı düşünme mümkün olamayacağı gibi, sağlıklı bir iletişim 

kurulamaz, sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılamaz
1
. Bu bağlamda vergi denetimi 

olgusu da özellikle farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Çoğu zaman mali denetim 

ve vergi denetimi anlam olarak farklı olmasına rağmen birçok söylem ya da eser 

içerisinde sanki aynı anlama geliyormuş gibi kullanılmaktadır.  

Vergi denetimi kamusal mali denetimin bir alt dalı olduğu için öncelikle mali 

denetimin tanımını yapmakta yarar vardır.  

 

                                                 

 
1
 Doğan Bayar, “Mali Denetim Nedir?”, Maliye Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 155, 2008, s. 3.  
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Mali denetim: Kamu harcamaları, kamu gelirleri ve kamu malvarlığının mali 

mevzuatın ve maliye biliminin önceden belirlediği amaç ve kurallara uygunluğunun 

araştırılmasıdır
2
. Bir diğer tanıma göre mali denetim, kamu kesiminde gerçekleştirilen 

bir iş ya da çabanın amaçlara ve kurallara uygunluğunun zaman boyunca araştırılması 

eylemidir. Kamu idaresinin gelir, gider, borç ilişkileri ile her türlü malları ve 

kıymetlerine ilişkin işlem ve tasarrufları muhasebe düzeni tarafından kayda alınır. 

Denetim bu veriler üzerinden gerçekleştirilir. Bu yönüyle mali denetim, muhasebe 

denetimidir.
3
 

Dolayısıyla mali denetim sadece kamu gelirlerinin değil bunun yanında kamu 

giderlerinin ve kamu mallarının denetimini de içerisine alan son derece geniş bir 

kavramdır. Vergi denetimi ise mali denetimin bir parçasıdır
4
. Yukarıda da 

vurgulandığı üzere, bu yönüyle mali denetim, vergi denetimi dahil her türlü denetimi 

kapsayan genel bir kavramdır. 

Vergi denetiminin ise kesin ve net bir tanımı olmamasına rağmen bir çok 

kaynakta yapılan açıklamalar ışığında vergi denetimini aşağıdaki şekillerde 

tanımlayabilmemiz mümkündür. 

Vergi denetimi, "devletin yetkili organları tarafından gerçekleştirilen, vergi 

güvenliğini, sağlamaya yönelik çeşitli tedbirleri ve teknikleri kapsayan ve devamlılık 

özelliği olan bir kavramdır"
5
. 

Vergi denetimi, "vergi yasaları ile vergiye tabi tutulan mükellef ve işlemlerin 

tam olarak kavranabilmesi ve vergi idaresi ile mükelleflerin mevcut vergi 

sistemlerinde yer alan ilke ve kurallara uygun davranıp davranmadıklarını belirlemeye 

yönelik ve vergi idaresi tarafından yapılan işlemlerin tümü olarak tanımlanabilir."
6
. 

                                                 

 
2
 Figen Altuğ, Mali Denetim, Ezgi Kitapevi Yayınları, Bursa, 2000, s. 7. 

3
 Bayar,  s. 3.  

4
 Fazıl Tekin ve Ali Çelikkaya, Vergi Denetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, s. 46. 

5
 Hesap Uzmanları Kurulu, Türk Vergi Sistemi ve 50. Yılında Hesap Uzmanları Kurulu, HUK 50. 

Yıl Armağanı, Ankara, 1995, s.93. 
6
 Hesap Uzmanları Kurulu, Denetim İlke ve Esasları, Cilt I, Güncellenmiş ve Geliştirilmiş 3. Baskı,  

HUD Yayınları, İstanbul, Temmuz, 2004,  s.131 
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Vergi denetimi, "vergi idaresinin denetim alanında uzmanlaşmış elemanları 

aracılığı ile yükümlülerin vergi borcu doğuran olaylarla ilgili hesap ve işlemlerinin 

incelenmesidir"
7
. 

Vergi denetimi, "yönetimin ve yükümlülerin yasalarla belirlenen ilkeler 

çerçevesinde hareket edip etmediklerinin belirlenmesidir’’. Bu tanımlama vergi 

denetiminin yalnızca yükümlü üzerinde değil, vergi idaresi üzerinde de yapılması 

gerektiğini ortaya koymaktadır
8
. 

Söz konusu tanımlar vergi denetiminin özellikle dış denetim yönünü (vergi 

incelemesi) ortaya koymak bakımından faydalıdır. Ancak vergi denetimi hem iç 

denetim hem de dış denetim yönü olan geniş bir kavramdır. Zira bir taraftan vergi 

yükümlülerinin beyanlarının doğruluğunun incelenmesini diğer taraftan da vergi 

yönetiminin merkez ve taşra teşkilatının iç denetime tabi tutulması ile vergi yönetimi 

personelinin, gerektiğinde soruşturulmalarının yapılmasını kapsamaktadır
9
. 

Bu nedenle en genel anlamda vergi denetimi; vergi yönetiminin ve vergi 

yükümlülerinin yasalara uygun hareket edip etmediklerinin belirlenmesi faaliyetidir. 

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi uygulamada vergi denetiminin daha çok dış 

denetim yönü ağır basan bir kavram olarak ele alındığını belirtmekte de fayda 

vardır
10

. 

Vergi denetimi ile ilgili olarak bu konuda değinilebilecek bir başka hususta 

literatürde bu kavramın diğer bazı kavramlarla eş anlamlı olarak kullanılmasıdır. 

Literatürde "revizyon", "kontrol", "vergi incelemesi" gibi ifadelerin vergi denetimi 

ile eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Fransızca kökenli bir kelime olan revizyon (revision), yeniden gözden geçirme, 

düzeltme, yenileme, yenilenme, inceleme, kontrol etme anlamına gelmektedir. 

Yine vergi denetimi ile eş anlamlı olarak kullanılan kontrol kavramı ise, 

mükelleflerin cari yıl içerisindeki işlemlerinin doğrudan doğruya denetlenmesine 

yöneliktir. 

                                                 

 
7
 Tekin ve Çelikkaya, s. 46 

8
 Metin Meriç, Vergi Denetimi, İlkem Ofset, İzmir, 2002, s. 20. 

9
 Nezih Şeker, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, Beta Basım Yayım A.Ş., I. Baskı, İstanbul, 

Şubat, 1994, s. 7. 
10

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

E-Yaklaşım Dergisi, Cilt: 1, Sayı:13, 2004.  
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Vergi incelemesi ise, mükelleflerin defter, kayıt ve belgeleri çerçevesinde vergi 

koşulları varsa bunların dışında toplanan bilgiler ve ekonomik yaklaşım ile delil 

serbestliği ilkesine göre her türlü delil ve bazı karinelerden yararlanılarak yapılan 

araştırma faaliyeti olarak tanımlanabilir. Öğretide 213 sayılı VUK' dan hareketle vergi 

incelemesi   "ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve 

sağlamak" şeklinde açıklanmakta, vergi denetimi ise vergi incelemesini de içeren bir 

üst kavram olarak ele alınmaktadır
11

. 

 

B. Vergi Denetiminin Amaçları 

 

 Vergi denetiminin amacı, bir yandan vergi idaresini düzenli ve mevzuata 

uygun bir şekilde çalışmaya yönlendirmek; diğer taraftan da mükellefleri doğru 

bildirimde bulunmaya yönelterek vergi kaybını önlemektir
12

. Diğer bir ifadeyle, 

vergilendirmeden beklenen fonksiyonların gerçeklemesini sağlamaktır
13

. Bu 

fonksiyonlar paralelinde vergi denetimlerinin amaçlarını kısaca mali amaç, sosyal 

amaç, ekonomik amaç ve hukuki amaç şeklinde sınıflandırabiliriz. 

Vergi denetiminin mali amacı, mükelleflerin doğru beyanda bulunmaya 

yöneltilmesi ve bu suretle vergi kaybını önleyerek ek bir gelir sağlanmasıdır
14

. Bu 

devletin gelişen toplumsal yapıya paralel olarak yükümlendiği ekonomik ve sosyal 

görevleri nedeniyle ortaya çıkan bir amaçtır
15

. 

Vergi denetiminden beklenen sosyal amacın gerçekleştirilmesi ise, sosyal ve 

ekonomik refahın geliştirilmesi, herkesin belirli ölçüde bir gelir düzeyine ulaşmasına 

bağlıdır
16

. Vergiler gerek yapıları ve gerekse de uygulanış biçimleri itibari ile gelir 

dağılımına önemli etkilerde bulunurlar. Gelir elde eden herkesin elde ettiği gelir ile 

                                                 

 
11

 İbrahim Organ, Vergi Denetimi ve Türkiye Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008,                     

s. 38. 
12

 Fethi Heper, Vergi Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Ekim, 2008, s. 188. 
13

 Meriç,  Vergi, s. 21.  
14

 Organ, s. 39. 
15

 Meriç, s. 21. 
16

 Heper, s. 188. 
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orantılı vergi ödemesinin ve vergi kanunlarına tam uyumun gerçekleşmesinin yolu ise 

etkin bir vergi denetiminden geçmektir
17

.  

Ekonomik amaca ulaşım ile ilgili olarak, vergi denetimin bir taraftan vergi 

kaçakçılığını dolayısıyla bunun bir sonucu olan kayıt dışılığın önlenmesinde önemli 

bir işlevi icra edeceği gibi, diğer taraftan da gelir gereksinimi dolayısı ile ekonomiye 

ek yük getiren kararların alınması sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların 

doğmasını da önleyecektir
18

. 

Vergi denetiminin kendisinden beklenen diğer bir etkisi de hukuki niteliği ile 

ilgilidir. Öncelikle devlet, Kanuni açıdan bir yükümlülük haline getirdiği vergi 

kanunlarının uygulanmasını sağlamak zorundadır. Bu, devletin saygınlığını ve gücünü 

gösterir. Diğer taraftan, hukuk devleti olmanın bir sonucu, kanunların vatandaşlar 

üzerinde eşit bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır
19

. Bu şekilde mükelleflerin ödeme 

gücüne göre vergi vermeleri sağlanırken, işlemlerin de adil ve yansız bir biçimde 

yürütülmesi sağlanmış olacaktır. 

 

II. TÜRKİYEDE VERGİ DENETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ 

 

Denetim faaliyetinin ilk defa nerede ve ne zaman başlanmış olduğu konusunda 

kesin bir bilgi olmamakla beraber, geçmişinin çok eski tarihlere kadar uzandığı 

yönünde bazı kanıtların bulunduğu bilinmektedir
20

. Çalışmanın bu bölümünde 

Türkiye’de vergi denetiminin geçirmiş olduğu tarihsel evreler cumhuriyet öncesi 

dönem, sonrası dönem ve günümüz uygulamaları şeklinde ele alınacaktır. 

 

A. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Vergi Denetimi 

 

Yaklaşık olarak 600 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti, şer'i hükümlere göre 

yönetilen bir İslam devletidir. Bu nedenle her alanda hakim olan şer'i hukuk kuralları 

                                                 

 
17

 Tekin ve Çelikkaya, s. 49 
18

 Organ, s. 40. 
19

 Vergi Denetmenleri Derneği, s. 27. 
20

 Organ, s. 6. 
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Osmanlı Vergi Sisteminin de oluşumunda etkili bir faktör olmuştur. Osmanlı Vergi 

Sistemi, şer'i hukuk kuralları çerçevesinde şekillenmiştir. 

Osmanlı Devleti'nde padişah tarafından konulan bir verginin şer'i hükümlere 

aykırı olup olmadığının denetimi kadılar tarafından yerine getirilmiştir.
21

 Özellikle 

şer'i vergilerde, hangi konular üzerinden ve hangi oranda vergi alınacağının şer'i 

kaynaklarda belirtilmiş olması nedeniyle, kadılar bu konularda sorumluluklar 

yüklenmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan XIX. yüzyılın başlarına kadar 

geçen bu dönemde ayrı bir denetim örgütü oluşturulmamıştır. Ancak, XIX yüzyılın 

sonlarına doğru, devletin tüm mali işlemlerini (gelirlerini/giderlerini) denetim altına 

almak amacıyla bir denetim örgütü kurulması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu ihtiyaçtan 

hareketle, dönemin Maliye Nazırı tarafından "Umur-u Maliyenin Tanzim ve Islahı" 

için hazırlanan ve dönemin padişahı II. Abdülhamit tarafından uygun görülen 25 

Temmuz 1879 tarihli "İrade-i Seniye" ye dayanılarak çıkarılan "Teftiş Muamelatı 

Maliye Nizamnamesi" ile "Heyet-i Teftişiye-i Maliye yani Maliye Teftiş Kurulu" 

kurulmuştur.
22

 Cumhuriyet dönemini de içine alan bir süreçte tüm denetim faaliyetleri 

bu kurum tarafından yürütülmüştür. 

 

B. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Vergi Denetimi 

 

Ülkemizde vergi denetim örgütü Osmanlıdan devralınmış ve sistem ana hatlar 

ile Cumhuriyetin ilk yıllarında da varlığını sürdürmüştür. 

22 Ocak 1880 tarihli ‘‘Maliye Nezareti Heyetin Teşkilatı ile Vazifelerini 

Gösterir Nizamname’’ Türk maliye teşkilatının temelini oluşturmaktadır
23

. 

Cumhuriyet döneminde ilk ve önemli vergi reformu 1925 yılında 522 sayılı 

Kanunla Aşar' ın kaldırılması ile gerçekleşmiştir. Aşarın kaldırılmasıyla devlet ortaya 

çıkan gelir eksikliğini bertaraf edebilmek amacıyla bu dönemde kazanç vergisi ve 

umumi istihlak vergisini yürürlüğe koymuştur. Ülkemizde vergi incelemesi, bir 

                                                 

 
21

 Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici ve Özgür Saraç, Osmanlı Vergi Sistemi ve Anayasal İktisat 

Perspektifinden Bir Değerlendirme, http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-

arastirmalari/maliye-tarihi/anayasal-perspek-osmanli.pdf,  ss.2-8, ( 12.10.2010 ) 
22

 Organ, s. 94. 
23

 Tekin ve Çelikkaya, s. 213. 

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


9 

 

 

 

müessese olarak, 755 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu’nun uygulamaya konulması ile 

birlikte, 1926 yılında başlamıştır
24

. Beyana dayanan bu vergilerde yeni inceleme 

elemanlarına ihtiyaç duyulmuştur. 

Ancak bu tür elemanlar Bakanlığın mevcut personelinden karşılanamadığı için, 

bu hizmetin piyasadan sağlanması ve serbest olarak çalışan muhasebecilere verilmesi 

uygun görülmüş, bunların sözleşmeli olarak çalıştırılması yoluna gidilmiştir
25

. 

Piyasadan tedarik edilen ve sözleşmeli olarak çalıştırılan elemanlara Hesap 

Mütehassısı diye yeni bir unvan verilmiş ve bunlar: 

- Kazanç Vergisi Hesap Mütehassısları. 

- Muamele Vergisi Hesap Mütehassısları olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. 

 Hesap mütehassısları kazanç ve muamele vergisi alanlarında devamlı ve 

giderek sayısal artış göstermek suretiyle, ilkin İstanbul’da, sonraları da Ankara, İzmir 

ve Bursa’da olmak üzere çalışmalar yapmışlardır.  

 Kazanç ve muamele vergisiyle ilgili incelemeler yapan bu görevliler, 

çalışmalarını çağdaş vergi inceleme yöntemlerinden uzak ve daha ziyade şahsi bilgi 

ve tecrübelerine dayanarak yürütmüşlerdir. Hesap Mütehassıslığına ait bu Kanuni 

statü, bazı ufak değişikliklerle 1945 yılında kabul edilen 4709 sayılı kanunun kabul 

edilişine kadar devam etmiştir. 28.03.1945 tarih ve 4709 sayılı Kanun ile "Hesap 

Uzmanları Kurulu (HUK)" kurulmuştur. Bu tarihe kadar "Kazanç Vergileri 

Mütehassısı" ve "Muamele Vergisi Hesap Mütehassısı" adıyla görev yapan bu 

denetim elemanları 4709 sayılı Kanun ile "Hesap Uzmanı" unvanını almışlardır. HUK 

kurulduğu yıl olan 1945 yılı ile 1950 yılı arasında kazanç vergisi ve muamele vergisi 

beyannamelerinin incelemesinde görev almışlardır
26

. 

 

 C. Günümüzde Vergi Denetimi 

 

 Bilindiği üzere vergi denetimi daha önceki açıklamalarımızda da ifade 

ettiğimiz gibi; geniş anlamıyla idarenin ve vergi mükelleflerinin kanunlarla belirlenen 

                                                 

 
24

 Hesap Uzmanları Kurulu, http://www.huk.gov.tr/kurumsal.asp ( 12.10.2010 )  
25

Selahattin Tuncer, Hesap Mütehassıslığından Hesap Uzmanlığına, 

http://www.hud.org.tr/icerik/hesap-mutehassisligindan-hesap-uzmanligina- (15.10.2014 )   
26

 Organ, s. 98. 

http://www.huk.gov.tr/kurumsal.asp
http://www.hud.org.tr/icerik/hesap-mutehassisligindan-hesap-uzmanligina-
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ilkeler çerçevesinde hareket edip etmediklerinin tespit edilmesi olarak tanımlanabilir. 

Bu anlamda vergi denetimini, 646 sayılı KHK ile 10/07/2011 tarih ve 27990 sayılı 

resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’ nın  

kurulmasından önce vergi idaresinin teftişi olarak da ifade edilebilecek iç denetim ve 

vergi incelemesi olarak ifade edilebilecek dış denetim diye ikiye ayrılmaktaydı
27

. 

Vergi denetim örgütünde 05.05.2005 tarih ve 5345 sayılı "Gelir İdaresi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun" ile yeni bir düzenlemeye 

gidilmiştir. Yapılan bu yeni düzenleme ile Gelirler Genel Müdürlüğü kaldırılarak 

yerine "Gelir İdaresi Başkanlığı" kurulmuştur
28

.  

Ancak son olarak Maliye Bakanlığında hizmet birimi olarak Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığının kurulması ile vergi denetim örgütünde köklü bir değişikliğe 

gidilmiş ve vergi denetiminde çok başlılık ortadan kaldırılarak tek çatı altında 

toplanmıştır. Böylece Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın kurulması, bazı kanun 

ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 

sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 7/7/2011 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. Alınan bu karar, 646 sayılı kanun hükmünde kararname ile 

10/07/2011 tarih ve 27990 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
29

. 

Bugün ülkemizde 213 sayılı VUK’ un 135. maddesinde belirtildiği üzere vergi 

denetimine yetkili olanlar ve görevleri aşağıda ele alınmıştır. 

 

III. TÜRKİYE’ DE VERGİ DENETİMİ İLE GÖREVLİ KURULUŞLAR İLE 

GÖREV VE YETKİLERİ 

 

Vergi denetim müessesesi, vergi idaresinin bir fonksiyonudur. Zira, mükemmel 

bir şekilde oluşturulan vergi sisteminin, etkin ve yeterli olmayan bir vergi idaresi 

nedeniyle arzulanan hedeflere ulaşması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, vergi 

                                                 

 
27

 Fatih Acar, “Gelir İdaresinin ve Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılması”, Vergi Sorunları 

Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 169, Ekim 2002, s.204. 
28

 Nuh Irmak ve Yasin Bilen, “Türkiye’ de Vergi Denetiminin Yeniden Yapılanması ve Bir Öneri”, 

Vergi Raporu, Cilt: 1, Sayı: 88, Ocak 2007, s.13. 
29

 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,  

http://www.vdk.gov.tr/default.aspx?nsw=Y, (24/09/2013) 

http://www.vdk.gov.tr/default.aspx?nsw=Y
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yasalarının etkin ve adil biçimde uygulama olanaklarına sahip vergi idaresinin mevcut 

olması, en az vergilemenin amaçlarına yönelik vergi kanunlarının oluşturulması kadar 

önemlidir. Bu bakımdan Türk vergi idaresinin vergi yasalarının etkin bir şekilde 

uygulayabilecek, vergilerin denetimini gereği gibi yapabilecek bir yapıda olmasını 

sağlayabilecek önlemlerin alınması zorunludur
30

.   

Ülkemizde vergi yönetiminde idari yönden merkeziyetçilik hakim olup en üst 

yönetim makamı Maliye Bakanlığıdır. Söz konusu bakanlık vergi denetimini, merkez 

ve taşra denetim kuruluşları aracılığıyla yürütmektedir. Çalışmamızın bu kısmında 

vergi denetiminden sorumlu merkez ve taşra teşkilatının kurumsal yapısı 

incelenecektir. 

 

 

 

 

A. Maliye Bakanlığının Fonksiyonel Denetim Yapısı 

 

Vergi yönetimi, gelir politikalarını hazırlayan, yine yasalarda yer alan verginin 

tarhı, tahakkuku, tahsili ve vergi denetimi gibi kural ve kurumlar aracılığı ile yerine 

getirmekle sorumlu olan kamu yönetimi birimidir. Vergi yönetimi bu faaliyetlerini, 

vergi teşkilatı yardımıyla organize etmektedir.  Her alandaki örgütlenmede, merkezi 

idareye özel bir önem verilmiştir
31

. Devletin idarede kullanılan yetkilerinin taşra 

örgütlerine bırakılması, genelde tercih edilmemiş, her türlü idari yönetimin, merkezi 

idare tarafından yürütüleceği ve detay uygulamaların taşrada yapılacağı örgütlenme 

modelleri tercih edilmiştir. Bu durum, Maliye Bakanlığının örgütlenmesinde de 

kendini göstermiştir
32

. 

 

1. Vergi Denetiminin Yapısı  

 

                                                 

 
30

 Salih Turhan, Vergi Teorisi Ve Politikası ( Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Altıncı Baskı ), 

Filiz Kitabevi, İstanbul, 1998, s. 388.   
31

 Meriç, s. 95. 
32

 Nezih Şeker, ss. 89-90. 
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Vergi denetiminde yeniden yapılanma ve denetim birimlerinin birleştirilmesi 

öteden beri düşünülen ancak, bu güne kadar hayata geçirilememiş bir konudur. 

Nihayet, 646 sayılı “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Hükmünde Kararname” ile vergi denetiminde yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Söz 

konusu bu yeni yapının özünü denetim birimlerinin birleştirilmesi oluşturmaktadır.  

 

a. 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Vergi Denetiminde Yapılan 

Temel Değişiklikler  

 

10 Temmuz 2011 tarihinde, 27990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Vergi Denetim Yapısını 

değiştiren önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler özetle şunlardır.  

- 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 19. ve 20. maddesinde değişikliğe gidilerek “Vergi 

Denetim Kurulu Başkanlığı” kurulmuştur.  

- Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlı olarak Başkan, 

Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları ve Vergi Müfettişlerinden (Vergi Başmüfettişi, 

Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş yardımcıları) oluşmaktadır. Yeni yapılanmada 

inceleme elemanları artık “Vergi Müfettişi” ünvanı adı altında faaliyet gösterecektir.  

- Kurula verilen görevlerin yerine getirilmesinde, uzmanlaşma ve iş bölümünün 

sağlanması amacıyla uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile doğrudan Başkanlığa 

bağlı olmak üzere” grup başkanlıklarının kurulabileceği hükmüne yer verilmiştir. Söz 

konusu grup başkanlıkları;  

* Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı  

* Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı  

* Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup 

Başkanlığı 

* Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığıdır 
33

. 

                                                 

 
33

 Cemil Rakıcı, “Vergi Denetiminin Yeni Yapısı ve Denetimin Kayıt Dışılığı Önleme Fonksiyonu”, 
ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 14, 2011, ss.350-351.   



13 

 

 

 

 



14 

 

 

 

Tablo 1: Birimlerin 31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Sayısal Durumu  

 

Birimin Adı Sayı 

Grup Başkanlıkları 40 

Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları 3 

Organize Vergi Kaçakçılığı İle Mücadele Grup Başkanlıkları 2 

Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup 

Başkanlıkları 

3 

Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları 32 

Şube Müdürlükleri 20 

Toplam  60 

 

Kaynak: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Birim Sayıları, 

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_201

3.pdf , http://www. vdk.gov.tr, (30.05.2014) 

 

2. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

 

Maliye Bakanlığında hizmet birimi olarak 646 sayılı kanun hükmünde 

kararname ile 10/07/2011 tarih ve 27990 sayılı resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe 

giren Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı kurulmuştur. Söz konusu Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığı’ nın yapısı şematik olarak aşağıdaki gibidir. 

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_2013.pdf
http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_2013.pdf
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Tablo 2: Vergi Denetim Kurulu Organizasyon Şeması  

 

 

Kaynak: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Organizasyon Şeması, 

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_201

3.pdf , http://www. vdk.gov.tr, (30.09.2014) 

 

 

 

 

 

 

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_2013.pdf
http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_2013.pdf
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a. Vergi Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

 

Kurulun görev ve yetkileri şunlardır
34

 : 

a) 213 sayılı 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. 

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 şeklinde belirlenmiştir. 

 

 

 

 

                                                 

 
34

 Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği, http://www.vdk.gov.tr , (24/09/2013) 

http://www.vdk.gov.tr/
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b. Vergi Denetim Kuruluna Bağlı Vergi Müfettişlerinin Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları  

 

Vergi Müfettişlerinin görev ve yetkileri şunlardır: 

* Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri 

yapmak. 

* Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında, Bakan tarafından Kurula 

verilen inceleme, teftiş, denetim ve soruşturmaları yapmak. 

* 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, karar ve 

tebliğlere göre incelemeler yapmak. 

* 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 

ilgili mevzuat kapsamında incelemeler yapmak. 

* 492 sayılı Harçlar Kanununa göre harçları tahsile yetkili memurların 

hesaplarını teftiş etmek, teftiş ettikleri birim personeli hakkında görüş bildirmek. 

* Mali mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini 

Başkanlığa bildirmek. 

* Başkanlıkça görevlendirilmeleri halinde iktisat, maliye, işletmecilik ve mali 

denetim gibi konularda araştırma ve etütler yapmak. 

* Başkanlıkça görevlendirilmeleri halinde Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 

Yardımcılarının mesleki alanda yetkinliklerini artırıcı konferans, kurs, seminer gibi 

çalışmalara katılmak. 

* Refakatlerine verilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmesini 

sağlamak; liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkındaki değerlendirmelerini 

Başkanlığa intikal ettirmek. 

* Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

* Bakan tarafından Kurula verilen her türlü görevi yapmak. 

   - Birinci fıkrada belirtilen görevler Vergi Müfettişlerine, Başkanlıkça veya 

Başkanlıkça uygun görülen hallerde ilgili Grup Başkanlığınca verilir. Usulüne uygun 

görevlendirme yapılmadıkça, Vergi Müfettişleri re’sen, vergi incelemesi, teftiş, 

denetim ve soruşturma yapamazlar şeklinde düzenlenmiştir. 
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Son olarak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapan Vergi 

Baş Müfettişi, Vergi Müfettiş ve Yardımcılarına ilişkin kadro durumu aşağıdaki 

gibidir. 

Tablo 3: Vergi Denetim Kurulu 31/12/2013 Tarihi İtibari ile Kadro Durumu 

 

Unvanı Toplam Dolu Boş 

Başkan 1 1 0 

Başkan Yardımcısı 6 1 5 

Vergi Başmüfettişi 891 326 565 

Vergi Müfettişi 5.444 2.714 2.730 

Vergi Müfettiş 

Yardımcısı 

7.905 2.508 5.397 

Toplam 14.247 5.550 8.697 

* 2013 yılı içerisinde giriş sınavları yapılan ve atama süreçleri devam eden 

4.584 Vergi Müfettiş Yardımcısı tabloda yer almamaktadır. 

Kaynak: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Kadro Durumu, 

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_201

3.pdf , http://www. vdk.gov.tr, (29.06.2014) 

 

3. Gelir idaresi Başkanlığının Denetim Yetkisi 

 

Ülkemizde gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve 

diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu 

sağlamak, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle 

yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, 

hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel 

ilkelerine göre görev yapmak üzere
35

 05.05.2005 tarih ve 5345 sayılı özel bir yasa ile 

Türkiye’ de Gelirler Genel Müdürlüğü (Eskinin Varidat Umum Müdürlüğü) 

kaldırılmış bunun yerine Maliye Bakanlığına bağlı olmak üzere yarı özerk Gelir 

                                                 

 
35

 Şükrü Kızılot, Doğan Şenyüz, Metin Taş ve Recai Dönmez, Vergi Hukuku ( Genişletilmiş ve 

Güncellenmiş 3. Baskı ), Yaklaşım Yayıncılık, Ekim, 2008, s. 116. 

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_2013.pdf
http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_2013.pdf
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İdaresi Başkanlığı başlığı altında Batı stili yeni bir örgüt kurulmuştur
36

. Bu kanunla, 

vergi idaresinin yeniden yapılandırılması çalışmaları çerçevesinde merkez ve taşra 

teşkilatında önemli değişiklik ve düzenlemelere gidilmiştir. 

 

 

a. Vergi Dairesi Başkanları 

 

Vergi Dairesi Başkanlıkları; yetki alanı içindeki mükellefleri tespit eden, vergi 

ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil, tecil, terkin, iade, 

ödeme, muhasebe ve benzeri işlemleri yapan, bu işlemlere ilişkin olarak yaratılan 

ihtilaflarla ilgili yargı mercileri nezdinde talep ve savunmalarda bulunan, gerektiğinde 

temyiz ve tashihi karar talebinde bulunan, yargı kararlarının uygulanması işlemlerini 

yürüten, vergi uygulamalarını geliştiren ve iyileştiren, mükelleflere kanunların 

uygulanması ile ilgili görüş bildiren, mükellefleri hakları ve ödevleri konusunda 

bilgilendiren ve uygulamalarında mükellef haklarını gözeten, mükellef hizmetleri ile 

ilgili bilgi işlem, istatistik, bilgi toplama, insan kaynakları yönetimi, satın alma, 

kiralama, vergi inceleme ve denetim, uzlaşma, takdir ve benzeri görevleri ve işleri 

yürüten dairelerdir
37

. 

Vergi dairesi başkanlıkları Vergi Usul Kanununa göre "vergi dairesi", Amme 

Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre de "tahsil dairesi" niteliğindedir. 

Vergi dairesi başkanlıkları; "mükellef hizmetleri", "vergilendirme", "denetim", 

"tahsilat", "hukuk işleri", "muhasebe", "mükellef hakları", "destek hizmetleri" ve 

benzeri fonksiyonların yerine getirilmesi için grup müdürlükleri ve bunlara bağlı 

müdürlükleri bünyesinde oluşturup, yetki alanlarında ekonomik analizler yaparak 

mükellef hizmetlerini en yakın yerden sunmak üzere kurulmuşlardır. 

2005/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile iş hacmi yüksek olan 29 ilde Gelir 

İdaresi Başkanlığına doğrudan bağlı birer Vergi Dairesi Başkanlığı kurulması 

kararlaştırılmış ve 16.09.2005 tarihinden itibaren faaliyete geçirilmiştir. Bu 

                                                 

 
36

 Selahattin Tuncer, Vergi Hukuku ve Uygulaması, Cilt II, Yaklaşım Yayınları, Ekim, 2006, s. 160.  
37

 Memurlar, http://www.memurlar.net/haber/453009/ ( 15.10.2014 ) 

http://www.memurlar.net/haber/453009/
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düzenleme ile Defterdarlıkların gelir idaresi açısından bütün yetki ve görevleri de 

Vergi Dairesi Başkanlıklarına geçmiştir. 

Vergi dairesi başkanlıklarının kurulduğu illerde, vergi dairesi başkanlığı 

görevini yürütenler Vergi Usul Kanununun 135'inci maddesi uyarınca vergi inceleme 

yetkisine sahiptirler
38

. 

 

 

 

b. Vergi Dairesi Müdürleri 

 

Vergi dairesi müdürlükleri, "mükellefi tespit eden, vergiyi tarh eden, tahakkuk 

ettiren ve tahsil eden dairedir"
39

. 

VUK’ un 128. ve 135. maddelerine göre vergi dairesi müdürleri yoklama 

yapmaya ve vergi incelemesi yapmaya yetkilidirler. 5345 Sayılı Kanunla Gelir idaresi 

Başkanlığının taşra teşkilatı birimlerinden olan vergi dairesi müdürlükleri, aynı 

zamanda taşrada vergi dairesi başkanlığına bağlıdır.  

 

c. Gelir Uzmanları 

 

Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı olan vergi 

dairelerinde çalışan gelir uzman ve gelir uzman yardımcıları; 5345 Sayılı Yasanın 

“değiştirilen hükümler” başlıklı 34.maddesinin 4.fıkrası ile 213 Sayılı VUK’ un 

“yoklamaya yetkililerin” sayıldığı 128. maddesine 5. bent olarak eklenmiştir
40

. Bu 

yeni düzenleme ile daha önce vergi denetim yetkileri olmayan gelir uzmanlarına 

yoklama yapma yetkisi verilmiştir. 

 

d. 5345 Sayılı Kanun ve Defterdarın Denetim Yetkisi 

                                                 

 
38

 Tekin ve Çelikkaya, ss. 235-236. 
39

 Ahmet Ozansoy, “Gelirler Genel Müdürlüğünde İsim Değişikliği”, Yaklaşım Dergisi, Cilt :1,  

Sayı: 134, Şubat 2004, s. 90. 
40

 5345 Sayılı Yasanın 34.maddesinin 4. bendi; “4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

128 inci Maddesinin birinci fıkrasına "5. Gelir uzmanları;... ibareleri eklenmiştir”. 
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VUK’ un 135. maddesine göre ilin en büyük mal memuru olan defterdarın vergi 

incelemesi yapma yetkisi vardır. Ancak 5345 Sayılı Kanun ile gelir idaresi 

defterdarlıktan bağımsız, ayrı kurum haline geldiğinden, bu düzenlemeden sonra 

defterdarın vergi inceleme yetki ve görevinin ortadan kalktığı söylenebilir
41

. 

 

B. Yeminli Mali Müşavirlik Kurumu ve Denetim Yetkisi 

 

Ülkemizde bağımsız denetim ile ilgili en önemli düzenleme çalışmamızın giriş 

bölümünde de değinildiği gibi 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunudur. Söz 

Konusu kanun ile Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin görev ve yetkileri 

düzenlenmiş ve vergi denetimi konusunda önemli görevler verilmiştir.  

Nitekim 3568 sayılı kanunun gerekçesinde; ‘‘ bu müessese Maliye Bakanlığının 

vergi denetimi konusundaki yükünü hafifletmek, vergi sistemindeki yozlaşmaya mani 

olmak, vergicilik ve işletmecilik alanında güven ve ahlak unsurlarının gelişimini 

temin etmek amacıyla geliştirilmiştir’’ denilmek suretiyle, yeminli mali müşavirlik 

müessesesinin düzenleniş amacının, vergi denetimine yardımcı olmak olduğu açıkça 

ifade edilmiştir
42

.  

Böylece 3568 sayılı kanun ile birlikte vergi denetiminin kamu otoriteleri 

tarafından kontrol edilen odalara bağlı bağımsız kişi ve kuruluşlarca da yapılmasına 

olanak sağlanmıştır
43

.  

 

IV. VERGİ DENETİMİ KAPSAMINDA VERGİ İNCELEMESİ YÖNTEMİ 

 

Türk Vergi Sisteminde, stopaj yoluyla vergilendirme usulü bir kenara 

bırakılacak olursa, günümüz vergilerinin çoğunluğu mükelleflerin bildirimde 

                                                 

 
41

 Adnan Çavuş, Vergi İdaresinin Yükümlüyü Denetim Yolları, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 

İstanbul, 2006, ss. 109-116. 
42

 Tekin ve Çelikkaya, s. 57-58. 
43

 Erkan Yetkiner, “YMM ve Vergi Denetim Elemanlarının Yetki ve Sorumlulukları”, Vergi Dünyası 

Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 246, Şubat 2002.  
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bulunması yöntemine dayanmaktadır. Vergilenecek unsurların ne olduğunun en iyi 

mükellef tarafından bilinebileceği düşüncesine dayanan bu yöntemde mükellef, vergi 

matrahını bildirmekte ve vergileme sürecine fiilen katılmaktadır
44

. Kuşkusuz alınan 

verginin gerçeğe uygun olması, mükelleflerin bildiriminin içtenliğine ve doğruluğuna 

bağlı olmaktadır
45

. Bununla birlikte daha öncede bahsedildiği üzere yükümlülerin 

vergiye karşı dirençleri herkesçe bilinen bir gerçektir. Böyle bir durumun söz konusu 

olduğu bir ortamda beyana dayalı bir vergilendirmenin olması, beyan müessesesinin 

pek tabi ki vergi denetim müessesesi ile desteklenmesini zorunlu kılmaktadır
46

.  

Vergi mevzuatının ve bu mevzuatın öngördüğü mükellefiyetlerin varlığı, 

vergilerin sağlıklı toplanması için yeterli olmamaktadır. Vergi mevzuatında yer alan 

yükümlülüklere mükelleflerin gerektiği şekilde uyup uymadıklarını
47 

araştırmak 

amacıyla, vergi idaresine verilmiş hukuki olanaklar bulunmaktadır. Bu hukuksal 

olanakları kısaca vergi denetim yöntemleri olarak da adlandırmak mümkündür. VUK' 

da vergi denetim yöntemleri olarak, yoklama, vergi incelemesi, arama ve bilgi 

toplama müesseselerine yer verilmiştir
48

. 

Çalışmamızın birinci bölümünün bu son kısmında, 213 sayılı VUK da yer alan 

vergi denetim yöntemlerinden Vergi İncelemesi yöntemini detaylı olarak 

incelenecektir. 

 

A. Vergi İncelemesinin Tanımı, Amacı ve Kapsamı 

 

Anayasa’da belirtildiği gibi, herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali 

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

uygulanan maliye politikasının sosyal amacıdır. 

Mükelleflerce beyan edilen ve idarece tahakkuk eden vergilerin doğruluğu, bir 

diğer ifadeyle ‘‘yapılan beyanlar hangi kritere göre doğrudur ve güvenilirdir?’’ 

                                                 

 
44
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sorusunun yanıtını ancak vergi incelemesi sonucu vermek mümkündür. Zira, doğru ve 

güvenli bilgiye bir uğraş sonucu ulaşılabilir. Bu uğraşın adı da vergi incelemesidir
49

. 

Vergi denetim yöntemlerinden biri olan vergi incelemesi çok yönlü bir 

kavramdır. Daha önceden de ifade ettiğimiz gibi çoğu kez vergi denetimi ile eş 

anlamlı olarak kullanılan bu kavram, sadece vergi hukuku ve tekniği ile ilgili olmayıp,  

sosyal ve psikolojik yönleri  olan  bir  kavram  olarak  karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, 

vergi incelmesini öteki denetim yöntemlerinden ayıran en önemli özelliği mükellef 

nezdinde yapılan  ‘‘derinlemesine’’ bir araştırma faaliyeti olmasıdır
50

. Zira, vergi 

incelemesinde sadece defter ve belgelerden değil, VUK' un delil serbestisine ilişkin 

hükümleri kapsamında her türlü delilden yararlanılmaktadır
51

. 

 

 

 

1. Tanım 

 

Bilindiği üzere vergi incelemesine ilişkin hükümler 213 sayılı VUK’ da hükme 

bağlanmıştır. İnceleme yetkisini kullanırken uyulması gereken esaslar, anılan yasanın 

134-147. maddelerinde belirtilmiştir
52

.  

213 sayılı VUK’ un 134. maddesinde vergi incelemesinden maksadın ne olduğu 

açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre, vergi incelemesinden maksat, ödenmesi 

gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır
53

. Diğer bir 

ifadeyle vergi incelemesinde amaç, ödenmesi gereken vergilerin, doğru beyan edilip 

edilmediğinin, beyan edilen verginin tespitinin doğru yapılıp yapılmadığının, defter, 
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kayıt ve belgelerine dayanılarak ve tanık ifadesi, istihbarat ve fiili envanter yapılarak 

tespit edilmesidir
54

.   

Vergi incelemesi kavramı hakkında birçok tanım yapılmıştır. Bazı tanımlarda 

vergi incelemesi, revizyon veya vergi revizyonu olarak nitelendirilmekte, bazı 

tanımlarda ise vergi incelemesi araştırma faaliyeti olarak nitelendirilmektedir
55

. Bu 

tanımlamanın ortaya çıkardığı sonuç; vergi incelemesinin, biri defter kayıt ve belgeler 

üzerinden yapılan revizyon, diğeri defter ve belgelere bağlı olmayan araştırma olmak 

üzere iki yönünün bulunduğudur
56

.  

Revizyon, mükellefin veya vergi sorumlusunun defter, kayıt ve belgeleri 

üzerinde yapılmakta iken; araştırmada ise defter ve belgelerin dışına çıkılmaktadır. 

Mükellefler ve mükellefiyetle ilgili maddi olaylar, kayıtlar ve mevzular; defter ve 

belgeler dışında, yoklama ve her türlü delilden yararlanılarak tespit edilmektedir.  

Vergi incelemesinin revizyon ve araştırma yönü esas alınarak tanımlaması 

yapılacak olursa: "Vergi incelemesi, vergi yükümlüleri ve sorumluları; defter, kayıt ve 

belgelerin doğruluğu karinesine dayandıkları sürece, bunlar çerçevesinde vergi 

mevzuatına uygunluk denetimi faaliyeti ile çeşitli teknik ve yöntemlerle yapılan 

muhasebe denetimi faaliyeti; eğer vergi yönetimi tarafından karine çürütülürse; defter, 

belge ve kayıtlara bağlı kalınmaksızın, işletme içinde veya dışında toplanan bilgiler ve 

ekonomik yaklaşımla delil serbestliği ilkesine göre her türlü delilden ve bazı 

karinelerden faydalanılarak yapılan araştırma faaliyetleridir"
57

.  

Bir başka ifade ile vergi incelemesi, içinde bulunulan yılın faaliyet 

sonuçlarından ziyade kapanmış hesap dönemlerinin faaliyet sonuçlarını ilgilendiren 

ve bu dönemlere ilişkin hata, noksanlık ve hilelerin ortaya çıkarılması suretiyle 

ödenmesi gereken verginin doğruluğunun sağlanmasına yönelik bir denetim şeklidir
58

. 

 

2. Vergi İncelemesinin Amacı 
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Vergi incelemesi, vergi denetiminin en önemli parçası olduğundan kapsamı ve 

yönteminin farklı olmasına rağmen temel amacının vergi denetimi ile aynı olduğu 

söylenebilir
59

. Vergi incelemesi amacı ve sınırları önceden belirlenmiş bir vergi 

hukuku müessesesidir ve vergi incelemesinden maksat 213 sayılı VUK’ da 

‘‘ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve 

sağlamaktır’’
60

 şeklinde açıkça ifade edilmiştir. 

Vergi incelemesinin, mükellefi doğru bildirimde bulunmaya yöneltmek, vergi 

kayıp ve kaçağını önlemek, devlete ek gelir sağlamak, kayıt dışı ekonomiyi önleyerek 

ticarette haksız rekabeti önlemek, vergi adaleti ve eşitlik ilkelerini gerçekleştirmek, 

mükellefi eğitmek, vergi bilincini geliştirmek
61

 gibi amaçları vardır. 

Vergi incelemesinde amaç vergi kayıp ve kaçağını tespit etmenin yanında bunu 

önleyici ve dolayısıyla mükellef ve sorumluların doğru beyanda bulunmalarını 

sağlayıcı tedbirlerde almaktır
62

. İdare açısından ortaya çıkan somut faydalarının 

yanında mükellef nezdinde de bunun yarattığı psikolojik etki mükelleflerin vergi 

yasalarına uyumunu gönlü olarak arttırmakta ve bu durum vergi kayıp ve 

kaçaklarından sakınılması sonucunu doğurmaktadır. 

 

 3. Vergi İncelemesinin Kapsamı 

 

 213 sayılı VUK açısından bakıldığında vergi incelemesinin sadece defter, 

kayıt ve hesaplara dayalı olmadığını görmekteyiz. Aslından bu durum ispat ve 

delillendirme konusundaki düzenlemelerden de anlaşılabilmektedir. VUK’ un 134/1 

maddesi vergi incelemesinden maksat ‘‘ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır’’, şeklinde düzenlenmiştir
63

. Bu anlamda 

vergi incelemesinin kapsamı VUK’ da açıkça ifade edilmiştir. 
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Vergi incelemesinin kapsamının ne olacağının hukuki dayanağını VUK' un 1., 

2. ve 137. maddeleri oluşturmaktadır. VUK' un 1. maddesinde, VUK hükümlerinin 

ikinci madde de yazılı olanlar (Gümrük ve Tekel İdareleri tarafından alınan vergi ve 

resimler) dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile İl Özel idarelerine ve 

belediyelere ait vergi, resim ve harçlar ile bunlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar 

hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. İncelemeye tabi olanlar başlığını 

taşıyan VUK' un 137. maddesinde, "Bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve 

hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan 

gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemelerine tabidir." ifadesine yer verilmiştir
64

. 

 

B. Vergi İncelemesinin İşlevleri 

 

213 sayılı VUK’ un vergi incelemesinin amacının düzenleyen 134. maddesi 

aynı zamanda vergi incelemesinin işlevlerine de açıklık getirmektedir. Anılan madde 

hükmüne göre vergi incelemesinin araştırma, önleme ve eğitme olmak üzere üç işlevi 

bulunduğunu söylemek mümkündür. 

 

1. Araştırma İşlevi 

 

Vergi incelemesi her şeyden önce ödenmesi gereken verginin doğruluğunu 

araştırır. Araştırma esas olarak incelenen kişilerin defter ve kayıtlarında yapılan hata 

ve hilelerin, dolayısı ile ödenecek verginin doğruluğunun saptanmasına yönelik olup, 

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

gelmektedir
65

. 

İnceleme sırasında verginin matrahını oluşturan unsurların gerçeği 

yansıtıp yansıtmadığını araştırmak esastır. Örneğin, hasılat ve giderlerin 

kanunda öngörülen biçimiyle kayıtlara geçirilmiş olup olmadığı araştırılır. 

Bu konuda en yaygın kullanılan araştırma yöntemlerinden biri "randıman 

incelemeleri" dir. Randıman incelemesiyle işletmelerin ürettikleri mamul 
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mallar ile bu malları üretmek için kullandıkları hammadde, yarı mamul ve 

yardımcı maddeler arasında teknik ilişkinin uyumlu olup olmadığı belirlenir. 

Sonuçta, gerçekleşen fiili üretim ile kayıtlara intikal eden kaydi üretim 

arasındaki farka ulaşılmaya çalışılır. Böylelikle gerçek üretim miktarına göre 

beyan edilmesi gereken hasılat ve gider kalemleri ile kayıtlarda görünen 

üretim miktarlarına göre beyan edilen hasılat ve gider kalemleri 

karşılaştırılarak matrah farkının bulunup bulunmadığı tespit edilir
66

. 

 

2. Önleyici İşlevi 

 

Vergi incelemesinin, inceleme olasılığını ve inceleme sonunda yapılacak cezalı 

tarhiyatın caydırıcılığı gibi nedenlerle mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin 

hileli yollara sapmasını önleyici fonksiyonu da söz konusudur
67

.  

Burada amaç, hata ve hileleri tespit edip cezalandırmak değil, bunların 

oluşmasını önlemektir.  

Nitekim denetim aynı zamanda caydırıcı bir etki yaratır. Mükelleflerin bir gün 

denetlenebileceklerini düşünmeleri yasalara uygun davranma eğilimlerini 

arttırmaktadır. Sonuçlar çok net olmasa da yapılan ampirik çalışmalar denetim 

olasılığı ile gönüllü uyum arasında güçlü bir pozitif ilişki olduğunu göstermektedir. 

Aynı şey daha önce geçirilen denetimler için de söylemek mümkündür. Denetim, 

vergisini doğru ve zamanında ödemeyenler için ciddi bir risk oluşturur. Doğru beyanı 

sağlayan kriter ise bu riskin büyüklüğüdür. 

Bu sebepledir ki, çağdaş vergi yönetimleri vergi incelemesinin önleyici işlevine 

her geçen gün daha fazla önem vermektedirler
68

. 

 

3. Eğitici İşlevi 

 

                                                 

 
66

 Kızılot, Şenyüz, Taş ve Dönmez, s. 123. 
67

 HUD, s. 133. 
68

 Tekin ve Çelikkaya, ss. 160-161. 



28 

 

 

 

Günümüzde vergi incelemelerinin yalnızca araştırma ve önleme işlevleri söz 

konusu değildir. İncelemeler sırasında vergi yükümlülerinin eğitildikleri de bir 

gerçektir
69

. Yapılan inceleme süresi boyuncu gerek görülen hususlarda mükellefin 

aydınlatılması, hata ve eksikleri konusunda uyarıcı mahiyette bilgi verilmesi ve 

eleştirilmesi mükellef üzerinde olumlu rol oynar. Yükümlüler, vergi incelemesine 

alındıklarında, inceleme sonuçlanıncaya kadar eğitim sürecine de girmektedirler
70

.  

Vergi incelemesi sürecinde, her şeyden evvel, uyarıcı, inceleme elemanından 

bilgi alıcı ve yapıcı eleştirici yönler de söz konusudur. Doğaldır ki, incelemeye alınan 

yükümlüler, değişik kişiler oldukça, bu işlev daha da etkili olacaktır
71

. Dolayısıyla 

vergi incelemesinin araştırma ve önleyici işlevinin yanında eğitici işlevi de üzerinde 

önemle durulması gereken bir husustur.  

 

C. Vergi İncelemesinin Diğer Denetim Türlerinden Ayrılan Yönleri 

 

Vergi incelemesinin diğer denetim yolları olan yoklama ve yaygın ve yoğun 

denetimden ayrılan bir takım yönleri bulunmaktadır. Ayrıca vergi incelemesinin 

karıştırılmaya çok müsait olduğu beyanname revizyonu ve muhasebe denetiminden 

de farklı yönleri bulunmaktadır.  

 

1. Vergi İncelemesinin Yoklamadan Farkları 

 

Yoklama ve yaygın - yoğun vergi denetiminin amaçlarının, vergi incelemesinin 

amaçlarından ayrılan yönü, vergi incelemesinde, sonradan, önceki işlem ve olaylara 

yönelik bir denetimle, beyanların gerçeğe uygun verilmesi için, yükümlüler üzerinde 

caydırıcı etki sağlamak iken; yoklama ve benzeri nitelikteki vergi denetimlerinde 

amaç, dönem kapanmadan bu etkiyi sağlamaktır
72

. 
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 Yoklamadan amaç, yükümlülük ile ilgili maddi olayların, bulguların tespiti 

iken, vergi incelemesinin amacı olan ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun 

araştırılması hususu çok kapsamlı, ayrıntılı, karşılaştırmalı bir incelemeyi 

gerektirmesidir
73

. Dolayısıyla inceleme daha kapsamlıdır. Bir başka değişle 

yoklamada mükellefiyete ilişkin maddi olaylar, kayıtlar ve konular "dış görünüşleri" 

ile araştırılırken, vergi incelemesinde daha ayrıntılı ve derinlemesine bir araştırma 

söz konusudur
 

Yoklama, potansiyel yükümlüleri asıl yükümlü yapmayı amaçlarken inceleme 

bundan sonra başlar ve asıl yükümlü üzerinde yoğunlaşır. 

Yoklamada yükümlülük kaydı yoksa tesis edilir, varsa da eksik bilgiler tamam-

lanır ve gerekirse takdir komisyonu ya da inceleme elemanına sevk edilerek, sadece 

usulsüzlük cezası kesilir. Ancak incelemenin re'sen ve ikmalen tarh, ceza ve gecikme 

faizi gibi sonuçlan vardır. Bir başka ifadeyle yoklama bir durum tespiti olup, 

yoklama ile tespit edilen hususa göre vergi salınamaz. Yoklama ancak delil olarak 

ileri sürülebilir ve vergi ve ceza ise inceleme neticesi salınır
74

. Nitekim Danıştay, 

vergi inceleme raporu ile salınabilecek matrah farkının, yoklama tutanağına 

dayandırılmasının, tarhiyatın terkinini gerektireceğine
75

, re’sen vergi tarhının, takdir 

komisyonlarınca takdir olunan veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca 

düzenlenen vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah yönünden yapılacağından, 

yoklama fişine dayanılamayacağına
76

 karar vermiştir.
 

İncelemeye yetkili olanlar aynı zamanda yoklamaya da yetkili iken tersi olmaz, 

yoklamaya yetkili memurlar arasında incelemeye yetkili tek kişi vergi dairesi 

müdürüdür. 

Yoklama, tüm vergi yükümlülerini kapsayacak olağan bir denetim yoludur. 

Vergi incelemesi ise olağan bir yol olmayıp incelenecek mükellefler belirli 

verilerden hareketle seçilir
77

. 

                                                 

 
73

 Şeker, s. 39. 
74

 Ahmet Esen, “İhbara Dayalı Vergi İncelemeleri” Maliye Postası Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 242, 1990, 

s. 10. 
75

 Danıştay, 4.D., 23.01.1985 tarihli, 893/244 sayılı kararı. 
76

 Danıştay, 3.D., 17.12.1986 tarihli, 530/2599 sayılı kararı. 
77

 Tekin ve Çelikkaya, s. 162. 



30 

 

 

 

Yoklamanın işyerinde yapılma zorunluluğu varken, vergi incelemesi ise 

işyerinin dışında da yapılabilmektedir.  

 

2. Vergi İncelemesinin Beyanname Revizyonundan Farkları 

 

Beyanname revizyonu, beyanname ve eklerindeki bilgilere dayanarak, eksik 

beyanların tespitine yönelik bir ön incelemedir. Dolayısıyla beyanname revizyonu, 

vergi incelemesinden ayrı olarak yapılan bir denetim türüdür. 

Beyanname revizyonu yapan kişinin vergi inceleme yetkisine sahip olmasına 

gerek yoktur. Ancak vergi incelemesi yapabilmek için VUK’ da sayılan vergi 

inceleme yetkisine sahip kimseler arasında olunması gereklidir. 

 

3. Vergi İncelemesinin Muhasebe Denetiminden Farkları 

 

 Muhasebe denetiminin tanımını, işletme yönetiminin beyanı durumunda olan 

muhasebe bilgilerinin (bilanço ve gelir tablosu) önceden belirlenmiş ölçütlere 

uygunluk derecesini araştırmak amacıyla ve sistematik olarak kanıt toplama, kanıtları 

değerleme ve sonucu ilgililere bir raporla iletme süreci
78

 sonunda oluşan denetim 

olarak ifade edebiliriz. 

 Bu tanımdan da anlaşıldığı üzere, muhasebe denetimi iktisadi faaliyet ve 

olaylarla ilgili iddiaları araştırmaktadır. Vergi incelemesi ise, vergi yükümlülerinin 

vergi ile ilgili faaliyetlerini, vergi hukuku bakımından araştırmaktadır. Muhasebe 

denetimi, önceden saptanmış ölçülere göre yapılmaktadır. Vergi incelemesi ise gerek 

muhasebe denetimi ilkelerinden yararlanılarak, gerekse vergi mevzuatındaki 

kurallara göre yapılmaktadır
79

. Bunun yanında muhasebe denetimi ve vergi denetimi 

arasında ki farklılıkları şöyle sıralayabiliriz
80

: 

                                                 

 
78

 Ferruh Çömlekçi, Muhasebe Denetimi, Birlik Ofset Yayıncılık, Eskişehir, 2004, s. 31.  
79

 Şeker, s. 46. 
80

 Tekin ve Çelikkaya, s. 163. 



31 

 

 

 

 Muhasebe denetimi, belgeleri bir veri olarak kabul ederken, vergi 

denetimi bu belgelerin dayanağını teşkil eden olayların gerçeği yansıtıp yansıtmadık-

larını araştırır. 

 Muhasebe denetimi, çok sınırlı bir hukuki denetim niteliği taşımakta ve 

genelde tavsiye edici bir mahiyet arz etmektedir. Buna karşın vergi denetimi hukuki 

bir denetim karakteri taşımakta ve yaptırımcı bir nitelik arz etmektedir. 

 Muhasebe denetimi, iktisadi faaliyet ile ilgili iddiaları araştırırken, vergi 

incelemesi vergi ile ilgili faaliyetleri vergi hukuku açısından inceler. 

 Muhasebe denetimi, sonuçlarından ilgi duyan herkes (kamu, özel vs), 

inceleme sonuçlarından ise genellikle vergi idaresi yararlanır. 

 

 D. Vergi İncelemesini Yapmaya Yetkili Olanlar ve Sorumlulukları 

 

 Vergi incelemesinde incelemeye kimlerin yetkili olacağı konusu, bu kişiler 

tarafından hazırlanacak raporlara göre, daha sonradan yapılacak işlemi sakat kılması 

bakımından önemlidir. Bunu yanında vergi incelemesinde son derece özenli, duyarlı, 

ilkeli ve hukuki davranılması mükellef hak ve hukuku bakımından çok önemlidir. 

Durum böyle olunca, vergi inceleme yetkisinin yetkin ellerde olması, görev ve yetki 

çakışmasının her koşulda aranması, vergi incelemesi yapılırken nesnel ve hukuki 

olunması önem arz etmektedir
81

.   

Günümüzde, VUK' un 135. maddesi uyarınca vergi incelemesi yapmaya yetkili 

olanlar şunlardır
82

; 

- Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları 

- İlin en büyük Mal Memuru, 

- Vergi Dairesi Müdürleri. 

 VUK’ un 135. maddesinde sayılanlar dışında da vergi incelemesine yetkili olan 

kamu görevlileri mevcuttur
83

. VUK’ un 75. maddesi uyarınca, takdir komisyonları 

kendilerine intikal eden konularla sınırlı olmak üzere vergi incelemesi yapabilmektedir. 

                                                 

 
81

 Ahmet Erol, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, Ağustos, 

2008, s. 119. 
82

 Organ, s. 130. 
83

 M. Ali Özyer, Açıklama ve Örneklerle VUK Uygulaması, HUD, İstanbul, 2004, s. 221. 



32 

 

 

 

Ayrıca, özel kanunlarla verilen yetki çerçevesinde vergi incelemesine yetkililerde 

bulunmaktadır. 

  Vergi incelemesinin kanunlarda sayılı kişiler dışında kalanlar tarafından 

yapılması, inceleme sonucunda yapılacak tarhiyatı yetki açısından kusurlu kılar
84

. 

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

maddesinde belirtilen inceleme yetkisine haiz elemanlarca yapılması gerekmektedir. 

Nitekim Danıştay, Sayıştay denetçileri ve İş Müfettişleri tarafından yapılan 

incelemelere dayalı tarhiyatları yerinde bulmayarak bozmuştur
85

. 

 

  E. Vergi İncelemesine Tabi Olanlar ve Ödevleri 

 

VUK 137. maddesinde, bu kanuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap 

tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve 

tüzel kişilerin vergi incelemelerine tabi oldukları hüküm altına alınmıştır. Kanunun 

bu hükmünden vergi incelemesine tabi olanları ikiye ayırmak mümkündür: 

 

1- Defter ve hesap tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler. 

2- Evrak ve belgeleri muhafaza ve ibraz etmek zorunda olan gerçek ve tüzel 

kişiler. 

Kimlerin defter tutmak zorunda oldukları, VUK' un 172. maddesinde 

belirtilmiştir. Buna göre
86

; 

- ticaret ve sanat erbapları, 

- ticaret şirketleri, 

- iktisadi kamu müesseseleri, 

- dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, 

- serbest meslek erbapları, 

- çiftçiler olarak sayılmıştır.  
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Evrak ve vesikaları kimlerin muhafaza ve ibraz etmek zorunda olduklarını da yine 

VUK’ un 227 – 257. maddelerinden çıkarmak mümkündür. 

VUK' un 257. maddesi ile mükelleflerin inceleme sırasında yapmaya mecbur 

oldukları hususları içermektedir. Buna göre "mükellefler vergi inceleme ve 

kontrolleri sırasında aşağıda yazılı ödevleri yerine getirmeye mecburdurlar" diyerek, 

bu ödevleri sırasıyla belirtmiştir
87

; 

 İncelemeye yetkili memura, müessesenin durumuna göre çalışma yeri 

göstermek ve resmi çalışma saatlerinde memurun müessesede çalışmasını sağlamak, 

 İnceleme ile ilgili her türlü izahatı vermek, (bu mecburiyet hem iş sahibine 

hem de işletmede çalışan memurlara şamildir), 

 İncelemeye yetkili memurun, lüzumunda işyerinin her tarafını gezip 

görmesini sağlamak, 

 İşletmede VUK’ un 134. maddesi gereğince envanter yapılması halinde; 

araç, gereç ve personeliyle, bu işlemlerin sonuçlandırılması için her türlü yardım ve 

kolaylığı göstererek, vergi inceleme elemanının inceleme ile ilgili olarak isteyeceği 

bilgileri de vermek durumundadırlar. 

 

F. Vergi İncelemesine Başlama Zamanı  

 

Vergi incelemesinin başlangıç zamanı ya da vergi incelemesine ne zaman 

başlanmış kabul edileceği önemli bir sorundur
88

. İncelemenin ne zaman 

yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburu değildir. Ancak inceleme kural 

olarak iş saatleri içerisinde yapılır
89

. İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de 

dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir
90

.  

Belirli bir hesap dönemine ve faaliyete yönelik vergi incelemesi yapılmış ve 

buna bağlı olarak tarhiyat yapılmış olması, aynı dönem ve faaliyetin yeniden 
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inceleme konusu yapılmasına engel değildir. Başka bir değişle, aynı dönem ve 

faaliyete yönelik olarak birden fazla inceleme yapılması mümkündür
91

. 

VUK’ da uygulamaya ilişkin incelemenin başlangıç zamanı konusunda 

yukarıdaki ifadelere yer verilmiş olmasına rağmen tatmin edici düzeyde bir açıklık 

bulunmamakla birlikte, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 5811 Sayılı Bazı 

Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Kanuna ait 1 Seri No'lu Genel 

Tebliğde, vergi incelemesine başlanmış kabul edilecek haller şu şekilde ifade 

edilmiştir
92

: 

- Vergi incelemeleri ile ilgili olarak mükellefler nezdinde; işe başlama tuta-

nağının düzenlenmesi, 

- Vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin davet edilmesi,  

  - Yasal defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması, 

- Matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi, 

-Yasal defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili 

olanlara ibraz edilmiş olması, hallerinde vergi incelemesine başlanmış kabul 

edilecektir.  

 

G. Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer 

 

213 sayılı VUK’ da vergi incelemelerinin yapılacağı mekan konusundaki 

temel hükümler 139. maddede yer almaktadır.  

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

İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incele-

menin iş yerinde yapılması imkânsız olur veya mükellef/vergi sorumluları tarafından 

istenirse inceleme dairede (inceleme elemanının iş yerinde) de yapılabilir. 

İncelemenin işyerinde yapılmasının amacı inceleme elemanının işletmeyi 

gezip görmesini, işin türü, mahiyeti ve genişliği hakkında bilgi edinmesini sağ-

lamaktır. Ayrıca iş hacmi çok büyük olan işletmelerde defter ve belgelerin bir yerden 

başka bir yere taşınması ciddi bir sorun ve külfet teşkil etmektedir. Bu nedenle VUK 
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incelemenin öncelikle işyerinde yapılmasını emretmektedir. Danıştay’ın görüşleri de 

bu doğrultudadır
93

.
    

Vergi incelemesinin işyerinde yapılması prensibinden ancak işyerinin müsait 

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

imkansız olması veya mükellef ve vergi sorumlularının istemeleri durumunda 

vazgeçilebilir. Bu durumda inceleme dairede yapılır
94

. Ayrıca günümüzde ticari hayatın 

çok çeşitli araçlar kullanması ve faaliyetlerdeki çeşitlenme, kimi incelemelerin işyerinde 

yapılmasını anlamsız kılabilmektedir. 

İncelemenin işyerinde yapılmasının mümkün olmadığı hallerde ise inceleme, 

inceleme elemanının dairesinde yapılabilecektir. Uygulamada ise tam tersine 

incelemelerinin çok büyük kısmının, inceleme elemanlarının kendi dairelerinde 

yapıldığı, istisnai olarak mükellefin işyerine gidildiği görülmektedir
95

. 

İncelemenin dairede yapılmasının özellikle tercih edilmesinin belli başlı ne-

denleri ise; inceleme elamanının üzerinde çok sayıda inceleme dosyası bulunması ve 

hepsinin aynı anda devam ettirilmesi, katma değer vergisi iade incelemelerinde, 

karşıt incelemeler dahil, incelenmesi gereken mükellef sayısının çok fazla olması ve 

her birinin işyerine ulaşmanın çok güç olması, büyük işletmelerde birden çok şube 

bulunması ve her birinin bizzat görülmesinin zaman yönünden imkansız olması, 

incelemede mükellef ile birlikte onunla ilişkili olanların da vergi dairesi kayıtlarının 

inceleme ihtiyacı doğması, işyerinde incelemenin etki altında kalınmasına neden 

olması ve incelemeler genellikle geçmiş yılların hesaplarını kapsadığından işyerinde 

yapılmasının bir anlam ifade etmemesidir. 

213 sayılı VUK’ un amir hükmü gereği, vergi incelemesi öncelikle işyerinde 

yapılmak durumundadır. İnceleme işyerinde değil de dairede yapılacak ise bunun 

nedeninin açık ve net olarak ortaya konması gereklidir. Aksi takdirde bu durum 

Danıştay tarafından bir bozma nedeni olarak kabul edilmektedir
96

. 

 

H. Vergi İncelemesinin Sona Ermesi ve İnceleme Tutanakları 
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Türkiye’ de ki uygulamada, inceleme elemanlarının baskı altına alınabileceği, 

incelemenin özgürce yapılabilmesinde bir baskı unsuru olabileceği endişesi ile aramalı 

inceleme hariç, VUK' da vergi incelemesinin tamamlanma süresi ile ilgili herhangi bir 

sınırlama bulunmamaktadır
97

. 

Bir başka deyişle vergi incelemesinin işin gerektirdiği düzeyde ve gerektir-

diği sürede yapılmasını önleyici yasal bir düzenlemeden kaçınılmıştır. Vergi 

incelemesinin tüm verilerin toplanmasından ve tutanağın düzenlenmesinden sonra 

"makul" bir süre içinde sonuçlandırılması gereklidir
98

. 

Vergi incelemelerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması vergi 

inceleme elemanlarının da hedefi olmakla birlikte bazen bu süreler işletmenin 

büyüklüğü, işletmenin içerisinde yer aldığı endüstri kolunun özelliği, inceleme 

elemanının çalışma sistemi gibi çeşitli nedenlerle uzayabilmekte, özellikle kapsamlı 

vergi incelemeleri bazen yıllarca sürebilmektedir
99

.  

OECD üyesi ülkelerin çoğunda (Avustralya, Kanada, İrlanda, Japonya, 

Lüksemburg, Hollanda, Norveç gibi) Türkiye’de olduğu gibi normal şartlarda vergi 

incelemesinin tamamlanması gereken süre yönünden bir sınırlama getirilmemiştir. 

Buna karşın, Meksika'da on sekiz ay, Portekiz ve Slovak Cumhuriyetinde altı ay, 

İspanya'da on iki ay gibi süreler öngörülmüştür. İncelemenin tamamlanması için 

öngörülen süre; Yunanistan'da, işletmenin büyüklüğüne, Kanada'da ise mükellefin 

kayıt ve belgelerinin durumuna, işletmenin yapısı ile mükellefin işbirliği ve 

yardımına göre değişmektedir
100

. 

Vergi incelemelerinin hukuki bir sonuç ifade edebilmesi için "inceleme tu-

tanakları" ile raporlanması gereklidir. VUK' un 141. maddesinde, "inceleme 

esnasında lüzumlu görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap 
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durumları ayrıca tutanaklar ile tespit ve tevsik tutanaklarının birer nüshasının 

mükellefe veya nezdinde inceleme yapılan kimseye bırakılması mecburidir
101

. 

 Gerek mükellefler ve gerekse üçüncü şahıslar nezdinde sürdürülen 

incelemeler sırasında tespitinde gerek görülen hususların yazılı bir metin haline 

getirilmesine tutanak denilmektedir
102

.   

İnceleme tutanakları, vergiyi doğuran olayı ve bu olaya ilişkin muamelelerin 

gerçek mahiyetini belirlemeye yönelik olup, inceleme esnasında bulunan ve delil 

oluşturacak çeşitli olay ve bilgiler ile, bu olay ve bilgiler üzerinde incelemeye 

muhatap olanların mutabakatını ya da itirazlarını yazılı hale getirerek; ödenmesi 

gereken verginin belirlenmesinde önemli bir ispat vasıtası olma işlevine sahiptir
103

. 

 

I. Vergi İnceleme Raporu 

 

VUK’ da vergi inceleme raporları hakkında doğrudan bir düzenleme 

bulunmamaktadır
104

.
 
 

Vergi inceleme raporu ise, "vergi incelemesinde, tutanak veya diğer tespit edilen 

hususların, vergi hukuku ve muhasebe denetimi açısından değerlendirerek, bu verilerle 

ne gibi sonuçlara varıldığını ve bu sonuçlara göre incelemenin muhatabı hakkında 

vergi hukukunda hangi hükümlere göre, ne gibi işlem yapılması gerektiğini belirten, 

vergi yönetimi adına düzenlenmiş idari bir ön işlemdir
105

. 

OECD ülkelerinin birçoğunda (Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, 

İspanya, İngiltere, Avusturya, Almanya, Macaristan, İtalya), Türkiye’den farklı 

olarak tutanağa istinaden rapor düzenlemek yerine doğrudan inceleme raporu 

düzenlenmektedir. Bazı ülkelerde ise (Danimarka, Finlandiya), "ön rapor" ha-

zırlanmaktadır
106

. 

                                                 

 
101

 Meriç, s. 84. 
102

 Serdar Günay, “İnceleme Tutanakları ve Raporlarının Delil Niteliği”, Yaklaşım Dergisi, Cilt: 1, 

Sayı: 166, Ekim 2006, s. 274, www.yaklaşım.com.tr., yaklaşımcd. 
103

 Meriç, s. 84. 
104

 Günay, s. 275. 
105

 Uğur Karadoğan, “Vergi İncelemesinin Hukuki Niteliği”, Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, 

Cilt: 1, Sayı: 347, Temmuz 2001, s. 91. 
106

 Aydın, s. 40, Tekin ve Çelikkaya, s. 179,; OECD, s. 58-59. 

http://www.yaklaşım.com.tr/


38 

 

 

 

İnceleme raporları tek başına icrai bir niteliğe sahip olmayıp vergi dairesi 

tarafından yapılacak tarh işlemine bir hazırlık teşkil ederler. Dolayısıyla yargılama 

süreci ancak inceleme raporlarının işleme konulmasından sonra başlar
107

. 

İnceleme raporunda matrah veya matrah farkının varlığı dayanak ve 

delilleriyle ortaya konur. Düzenlenmesini takiben inceleme elemanı tarafından 

yükümlünün ilgili vergi açısından bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilir. Vergi 

dairesi yükümlüye inceleme raporundaki sonuçlara göre vergi tarh eder ve/veya ceza 

keser. Başka bir deyişle, inceleme raporu ikmalen veya re'sen yapılan tarhiyatın 

sebebi olmaktadır. Yükümlü tarh edilen vergi ve/veya kesilen cezayı dava etme 

hakkına sahiptir. 

Vergi inceleme raporlarının tek başına icrailik güçleri olmadığı için bunların 

dava konusu yapılmaları mümkün değildir. Ancak vergi inceleme raporuna 

dayanarak tarh  edilen vergi ve/veya kesilen cezanın bulunması durumunda hukuki 

sonuç doğuran ve icrailik kabiliyetine sahip bir işlem ortaya çıkmış olur. Bu işlemin 

dava edilmesi halinde inceleme raporunda belirtilen hususların yerinde olmadığı 

açılan dava sırasında ileri sürülebilir
108

. 

2013 yılında Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen vergi incelemelerinin 

vergi türleri itibarıyla sonuçları, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 4: Vergi Türleri İtibarıyla İnceleme Sonuçları 

 
Vergi Türü Bulunan Matrah 

Farkı 

Tarhı Önerilen 

Vergi Tutarı 

Kesilmesi 

Önerilen Ceza 

Gelir Vergisi 692.410.441 223.582.299 501.875.292 

Kurumlar Vergisi 3.611.848.486 597.221.130 1.004.059.710 

KDV 7.341.473.802 3.750.769.267  8.887.103.974 

Kurumlar Vergisi 

Geçici 

4.288.173.336 417.619.880 682.880.632 

ÖTV 576.602.754 2.571.361.540 5.934.085.985 

Kurum Stopaj 880.139.067 90.811.321 103.985.530 

Damga Vergisi 28.227.169.653 69.506.793 81.640.429 

BSMV 1.729.497.961 82.580.661 107.636.607 

Gelir Stopaj 2.780.790.643 366.834.171 499.984.394 

Gelir Vergisi Geçici 1.195.740.550 85.958.809 140.128.500 

Diğer 2.351.112.291 305.067.379 1.143.503.426 

TOPLAM 53.674.958.984 8.561.313.250 19.086.884.477 
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Kaynak: Vergi Türleri İtibarıyla İnceleme Sonuçları, 

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_201

3.pdf , http://www. vdk.gov.tr, (05.05.2014). 

Tablodan da anlaşılacağı üzere 2013 yılında yapılan vergi incelemeleri 

sonucunda toplam 8.561.313.250 TL verginin tarhı önerilerek 19.086.884.477 TL 

ceza öngörülmüştür.  

 

J. Vergi İnceleme Sonuçlarına Karşı Başvurulabilecek Yollar 

 

Vergi incelemesi sonuçlarına karşı mükelleflerin, uzlaşma, cezalarda indirim 

ya da dava açma hakları bulunmaktadır. İnceleme sonuçlarına karşı mükelleflerin 

VUK’ un 371. maddesi gereği ‘‘Pişmanlık ve Islah’’ hükümlerinden ise yararlanma 

hakları yoktur.  

 

 

1. Uzlaşma 

 

Vergi incelemesi sonuçlarına karşı mükelleflerin başvurabileceği yollardan 

biri uzlaşmadır. 

Mükellefler vergi incelemesi sonuçlarına karşı hem "tarhiyat öncesi" hem de 

"tarhiyat sonrası" uzlaşmaya başvurma hakkına sahiptir. Ancak bunlardan sadece 

birisinden yararlanmak mümkündür. Bir başka deyişle, tarhiyat öncesi uzlaşmaya 

başvuran bir mükellefin uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde tarhiyat sonrası 

uzlaşma hakkı bulunmamaktadır. Ancak tarhiyat öncesi uzlaşmaya başvurulmamışsa 

o takdirde tarhiyat sonrası uzlaşma hakkı saklıdır. Aynı şekilde yapılan inceleme 

sırasında inceleme elemanlarının tarhiyat öncesi uzlaşma davetine yanıt verilmemesi 

ya da uzlaşmaya katılmakla birlikte nihai uzlaşma tutanağı imzalanmadan önce 

uzlaşmadan vazgeçildiğinin yazılı olarak bildirilmesi halinde de tarhiyat sonrası 

uzlaşma talep edilebilir. 

Vergi Usul Kanununun 359'uncu maddesinde sayılan "kaçakçılık" suçları 

dolayısıyla kesilen vergi ziyaı cezalarına karşı hem tarhiyat öncesi hem de tarhiyat 

sonrası uzlaşma imkanı bulunmamaktadır. Sadece normal fiillerle işlenen vergi ziyaı 

suçları ve cezaları uzlaşma konusu yapılabilir. Buna karşılık usulsüzlük ve özel 

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_2013.pdf
http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_2013.pdf
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usulsüzlük suçları ise tarhiyat öncesi uzlaşma konusu yapılabilirken, bu suçlardan 

dolayı tarhiyat sonrası uzlaşma mümkün değildir. Bir başka deyişle tarhiyat öncesi 

uzlaşmanın kapsamına vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük suçlarının tümü 

girerken, tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına sadece vergi ziyaı suçu girmektedir. 

Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 

yapılır. Uzlaşmanın gerçekleşmemesi veya temin edilememesi halinde yeniden 

uzlaşma talebinde bulunulamaz.  

Üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında ‘‘cezalarda indirim’’ imkanı 

bulunmamaktadır. Ancak, ceza muhatabının, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar 

uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla olaya cezalarda indirim hükümlerinin 

uygulanmasını isteme hakkı saklıdır. 

2013 yılına ilişkin tarhiyat öncesi uzlaşma sonuçları aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

Tablo 5: Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları 

 

 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 

 

Kaynak: 2013 Yılı Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları, 

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_201

3.pdf , http://www. vdk.gov.tr, (05.05.2014). 

 

Tarhiyat öncesi uzlaşma 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 

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_2013.pdf
http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fFaaliyet_Raporu_2013.pdf
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ceza tutarının 1.498.935.120 TL’lik kısmı uzlaşmaya girmiş ve bu tutarın 90.813.677 

TL’lik kısmında uzlaşma sağlanmıştır.  

 

2. Cezalarda İndirim 

 

Vergi Usul Kanununun 376'ncı maddesi vergi cezalarının belirli koşullar içinde 

indirimine olanak sağlamaktadır. Anılan madde hükmüne göre; 

İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda 

gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren 

otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda 

belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde 

ödeyeceğini bildirirse: 

 

 

 - Vergi ziyaı cezasında birinci defada yansı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, 

 - Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri, indirilir. 

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını 

öngörülen süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa cezalarda indirimden 

faydalandırılmaz. 

Vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları da cezalarda indirim 

kapsamındadır. 

Görüldüğü gibi; cezalarda indirimden yararlanabilmek için; 

 - Tarh edilen vergi ya da cezanın dava konusu edilmemesi, 

 -Dava açma süresi içinde vergi ve ceza ihbarnamelerini düzenleyen vergi 

dairesine başvuruda bulunarak, vergi aslının tamamı ile cezanın indirimden arta 

kalan kısmını, dava konusu yapmaksızın ödeneceğinin bildirmesi, 

 -Vergi aslı ile indirimden arta kalan cezanın; vadesinde ya da teminat 

göstererek üç ay içinde ödenmesi, gerekmektedir. 

Öte yandan, dikkat edilmesi gereken ilave birkaç husus daha bulunmaktadır: 

 Vergi ziyaı cezasında birinci kez uygulanacak ½ oranındaki indirim, aynı 

anda kesilmek kaydıyla, bütün cezalar için uygulanacaktır. 
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 Vergi ziyaı cezasında ½ oranındaki indirimden mükellefiyet süresi 

boyunca sadece bir kez yararlanılabilecektir. Dolayısıyla sonradan kesilecek 

cezalarda 1/3 oranı uygulanacaktır. Ayrıca değişik dönemlerde kesilmiş vergi ziyaı 

cezaları için ayrı ayrı ½ oranında indirimden yararlanmak da mümkün değildir. 

 Usulsüzlük ya da özel usulsüzlük cezasının, kaçıncı kez işlendiğine 

bakılmaksızın her defasında 1/3 oranında indirim yapılacaktır. 

 

3. Dava Açma 

 

Mükelleflerin vergi incelemesi sonuçlarına karşı başvurabileceği üçüncü yol 

dava açmadır. Dava açmanın uzlaşma ve cezalarda indirimden temel farkı 

uyuşmazlığın idari/barışçıl yolla değil yargılama yoluyla çözümlenecek olmasıdır. 

Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve 

kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. 

 

 

Vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın 

kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif 

yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan 

tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır
109

. 

Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen 

vergilere karşı, vergi hatalarına ait hükümler saklı kalmak koşuluyla, dava açamazlar. 

Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı bir süre öngörülmeyen hallerde 

vergi mahkemesinde 30 gündür (İYUK, m, 7). Bu süre
110

 ; 

 Tahakkuku tahsile bağlı vergilerde tahsilatın, 

 Tebliğ yapılan veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin, 

 Tevkifat yoluyla alınan vergilerde istihkak sahibine ödemenin, 

                                                 

 
109

 Eşref Sevim, “Vergi Mahkemesinde Dava Açma-İtiraz ve Temyiz İsteme Süreleri”, Vergi Dünyası 

Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 87, 1998, http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=743 (15.10.2014) 
110

 Tekin ve Çelikkaya, ss. 196-200. 

 

http://www.vergidunyasi.com.tr/dergiler.php?id=743
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 Tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren 

başlar. 
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4. Hata Düzeltme  

 

Düzeltme vergilendirme işlemlerindeki bir kısım sakatlıkların giderilmesi 

amacıyla Vergi Usul Kanunda düzenlenmiş bulunan bir idari süreçtir. Vergi Usul 

Kanunu 116. ve 126. maddeleri arasında düzeltme yolunu ve bu sürecin konusu olan 

vergi hatalarını hükme bağlamış durumdadır. 116. maddeye göre, “Vergi hatası, 

vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız 

yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.” Yasa vergi hatası için bu 

genel tanımı verdikten sonra bu kavrama giren sakatlık türlerini 117. maddede 

“hesap hataları” ve 118. maddede “vergilendirme hataları” başlıklarıyla 

düzenlemektedir. Vergi hatası türlerinden birini yapısında taşıyan sakat 

vergilendirme işlemine karşı yargı yoluna gidilebileceği gibi, beş yıllık zamanaşımı 

süresi içerisinde kalmak koşuluyla, bu hata vergi dairesince re’sen ya da yükümlünün 

başvurusu üzerine düzeltilebilir. Düzeltme başvurusu vergi dairesince reddedilen 

yükümlü, şikayet yolu ile üst mercie gidebilir. Düzeltme başvurusu idari denetim 

türlerinden istitaf başvurusuna (aynı mercie başvuru), şikayet yolu ise hiyerarşik idari 

başvuruya karşılık gelmektedir. Şikayet başvurusu da reddedildiği takdirde, bu ret 

işlemine karşı dava açılır; bu aşamada artık uyuşmazlık yargı yoluna intikal etmiş 

olur. İşlem, Vergi Usul Kanununun tanımına uygun bir vergi hatası ile sakatlık 

taşımadığı takdirde, hataların düzeltilmesine ilişkin olarak bu özel yolla açılan dava, 

süresinde yargı mercilerine başvurulmamış olması nedeniyle usulden reddedilir. 

Böylece düzeltme yolu pratik yararlarının yanı sıra, hata kavramına dikkat 

edilmediği takdirde, başka tür sakatlıkların hatalara özgü yolla yargı önüne 

getirilmesi durumunda davanın reddi ile hakkın yargı merciinde ileri sürülme 

olanağının yitirilmesi gibi önemli bir sonuç doğurabilmektedir
111

.  

Danıştay, vergi hatalarının düzeltilmesi istemleriyle ilgili olarak vergiyi, 

gecikme ve tecil faizlerini; hatta gecikme zammını da kapsayacak şekilde, geniş 

anlamda almaktadır. Bunlarda Vergi Usul Kanununun 117. ve 118. maddelerinde 

                                                 

 
111

 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitapevi, Ankara, 2000, s. 

173. 
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sayılan hataların olması halinde, düzeltme istemleriyle ilgili başvuru yollarının 

kullanılabileceğini kabul etmektedir
112

.  

117. maddeye göre hesap hataları; matrahta ve vergi miktarlarında yapılan 

hatalarla verginin mükerrer olmasıdır. Vergilendirme hataları ise, 118. maddede; 

mükellefin şahsında hata, mükellefiyette hata, mevzuda hata ve vergilendirme ve 

muafiyet döneminde hata olarak düzenlenmişlerdir. 

 

 

5. Pişmanlık ve Islah 

 

Tanım olarak pişmanlık ve ıslah; Vergi Usul Kanunu’ nun 371. maddesinde 

belirtilen beyana dayanan vergilerde kaçakçılık, ağır kusur ve kusur niteliğindeki 

kanuna aykırı hareketlerini, ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren 

mükelleflere belli koşulları yerine getirmeleri kaydıyla kaçakçılık, kusur ve ağır 

kusur cezaları kesilmemesi; kaçakçılık ya da kaçakçılığa teşebbüs suçu cezasına 

hükmolunmaması durumudur. 

Beyana dayanan vergilerde kaçakçılık, ağır kusur ve kusur niteliğindeki 

kanuna aykırı hareketlerini, ilgili makamlara beyan eden mükelleflere, tahakkuk eden 

vergi üzerinden vadesine göre gecikme zammı oranında pişmanlık zammı cezası 

kesilmektedir. Mükellefler ise; bu cezayı 15 günde ödemek zorundadır. Aksi takdirde 

bu madde hükmü geçersiz sayılmaktadır
113

.  

Pişmanlık, beyan üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler için geçerli 

olup, beyana dayanmayan mükellefiyetlerde pişmanlık ve ıslah hükümlerinden 

faydalanmak mümkün değildir
114

.  

Pişmanlık ve ıslah beyan üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerden, 

emlak vergisi dışında tüm vergiler için uygulanmaktadır. Buna göre pişmanlık ve 

ıslah hükümlerinin; gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, beyana 

                                                 

 
112

 Turgut Candan, Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2001, s. 

201. 
113

 Mehmet Tosuner ve Zeynep Arıkan, Vergi Uyuşmazlıklarının �İdari Aşamada Çözümü ve 

Türk Vergi Yargısı, İzmir, 2003, s.110. 
114

 Necdet Tırışkan, “VUK’ un Pişmanlık ve Islah Hükümlerinden Faydalanılmasının Koşulları ve 

Çağrı Mektubunun Pişmanlık Etkisi”, Vergi Sorunlar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 37, İstanbul, 1992, s.60. 



46 

 

 

 

dayalı belediye vergileri, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, 

veraset ve intikal vergisi vb. beyana dayanan vergiler yönünden uygulanabilmesi 

mümkündür
115

. 

Pişmanlık ve ıslah esas oluşumu itibariyle vergi kaybına bağlı suçlara ilişkin 

cezaların uygulanmasını önlemektedir. Çünkü pişmanlıkla ortadan kalkan yalnızca 

vergi ziyaı unsurudur
116

. Başka bir deyişle pişmanlık vergi kanunlarına aykırı olarak 

yapılmış fiili ortadan kaldırmaz, fakat vergi zıyaı unsurunu ortadan kaldırdığı için o 

fiilden doğan suça ilişkin cezanın uygulanmasını önlemektedir
117

.  

Kısacası, pişmanlık ve ıslah vergi kanunlarına aykırı davranışlarıyla vergi 

kaybına yol açmak suretiyle suç isleyenlerin, duydukları pişmanlığa hukuki sonuçlar 

bağlamasıdır
118

.  

Pişmanlık ve ıslah müessesesinden yararlanmak için birtakım şartların 

oluşması gerekmektedir. Bunlar;   

- Mükellefin suçunu vergi dairesine haber verdiği tarihten önce, hakkında 

herhangi bir ihbar yapılmamış olması, 

- Mükellefin pişmanlık dilekçesini vermeden önce, nezdinde herhangi bir 

vergi incelemesine başlanmamış olması,  

- Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin, pişmanlık dilekçesinin 

verildiği tarihten başlayarak, 15 gün içinde verilmesi,  

- Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının, pişmanlık dilekçesinin verilme 

tarihinden başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi,   

- Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş olan vergilerin, gecikme 

zammı ile birlikte pişmanlık dilekçesinin verilmesinden itibaren 15 gün içinde 

ödenmesidir. 

Pişmanlık ve ıslah müessesesinden yararlanılamayacak haller de aşağıda 

belirtilmiştir. 

Bunlar
119

;  

                                                 

 
115

 M. Nadir Arıca, Vergi Usul Kanunu, Ankara, 1989, 1446. 
116

 Yılmaz Hızlı, Türk Vergi Hukukunda Kaçakçılık Suçu, Kazancı Hukuk Yayınları, 1984, s.81. 
117

 Nihat Edizdoğan, Türkiye’ de Vergi Suçları ve Cezaları, Bursa, 1983, s.106. 
118

 Yusuf Karakoç, Türk Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islah, İzmir, 1994, s.5. 
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- Pişmanlık talebiyle verilen beyannamede zarar beyanı veya mahsup gibi 

nedenlerle ödenecek verginin bulunmaması ya da beyannamede matraha ilişkin 

bilgilerin olmaması,  

- Beyannamenin pişmanlık talebiyle verilerek bu talebin kabul edilmesinden 

sonra pişmanlık şartlarının ihlal edilmesi veya pişmanlık ve ıslah hükümlerinin 

uygulanmasına engel bir durumun mevcut olmasıdır.  

Pişmanlık ve ıslah müessesesi; özellikle, beyannamelerini çeşitli sebeplerle 

süresinde vermeyen mükelleflerin, cezadan kurtulmak için ilk başvurdukları yoldur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

VERGİ KAYIP VE KAÇAĞI KAVRAMLARI, NEDENLERİ VE KAYITDIŞI 

EKONOMİ İLE İLİŞKİSİ 

 

Çalışmamızın bu bölümünde vergi kayıp ve kaçakları ile bunlara sebebiyet 

veren unsurlar incelenip, kayıt dışı ekonomi ile olan etkileşimini değerlendirilecektir. 

                                                                                                                                          

 
119

 Mehmet Yaşin, “Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık Müessesesi”, Yaklaşım Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 

174, ss. 96-97. 
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I. VERGİ KAYBI, KAÇAĞI VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI KAVRAMLARI 

 

Devlet, toplum halinde yaşayan insanların, ortak ihtiyaçlarını karşılamak için 

meydana gelmiş bir organizasyondur. Devlet yüklendiği kamu hizmetlerini yerine 

getirebilmek için finansal kaynaklara gereksinim duymaktadır. Bu finansal 

kaynakların başında vergiler gelmektedir
120

. 

Vergi gelirleri, toplumsal hizmetlerin finansmanında kullanılacağından, 

herkesin mali gücüne göre buna katılımı arzu edilen bir durumdur
121

. Günümüzde 

beyan esasına dayalı olan vergi sistemimizde, mükellefler ile gelir idaresi (devlet) 

arasında yazılı olmayan bir mutabakat bulunmaktadır. Aslında bu anlaşma ile 

mükelleflere olan güven açıkça ifade edilmiştir
122

. Ancak bazı durumlarda, 

yürürlükteki vergi mevzuatı dâhilinde, herkesin mali gücü nispetinde kamu 

harcamalarının finansmanını yüklenmesi mümkün olmayabilir. Bazı hallerde ise bu 

yükten kaçınmak, mükelleflerce vergiden kaçınmak veya vergi kaçırmak yoluyla 

gerçekleşir.  

 

A. Vergi Kaybı Kavramı 

 

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

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

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

gerekçelerle hazineye intikal etmemiş ya da edememiş olması anlamına gelmektedir. 

Burada, aslında hazineye intikal etmesi gereken paranın hazine dışında kalmasının 

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

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

gerekçelere dayanarak hazineye intikal etmeme durumudur. Kaçak ise, hukuka aykırı 

                                                 

 
120

 Ali Rıza Gökbunar, “Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme”, Celal Bayar Üniversitesi İİBF 

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 4, 1998, s. 1. 
121

 İbrahim Kumluca, “Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler”, Vergi Sorunları Dergisi, Cilt: 

1, Sayı: 180, 2003, s.91. 
122

 Selçuk Tekin, “Kayıt dışı Ekonomi Ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 

181, 2003, s.69. 
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neden ya da gerekçelere dayanan hazineye intikal etmeme halini ifade etmektedir. 

Aslında, geniş anlamda kayıp; düzenleme, uygulama, yargılama, boşluk ya da 

aksaklıklarından yararlanmak suretiyle kapsam dışına çıkma sonucu oluşan hazineye 

intikal etmeme anlamına gelmektedir
123

. 

Kapsamı oldukça geniş olan vergi kaybı, genel olarak, vergi uygulamaları 

yoluyla sağlanması beklenen hasılat ile fiili hasılat arasındaki fark olarak 

tanımlanabilir. Bu anlamda vergi kaybı; mükelleflerin kontrolleri altında olan ya da 

olmayan, isteyerek ya da farkında olmadan neden oldukları vergi kaybının tamamını 

kapsamaktadır
124

. 

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

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

ve gerekçelerle tahsil edilmemiş veya edilememiş olması anlamına gelmektedir. 

Kaçak, hukuka aykırılıktan, daha açık bir deyişle yasal olmayan vasıtaların 

kullanılmasından kaynaklanan kayıpları ifade etmektedir. Bu anlamda vergi kaybı, 

vergi kaçağını da kapsamaktadır
125

.  

 

B. Vergi Kaçağı Kavramı 

 

Vergi kaçağı, vergi konusu olması gereken bir faaliyet ya da kaynağın, vergi 

dışı bırakılması nedeniyle ya da vergi kaçırmak amacıyla vergi idaresinin bilgisi 

dışında bırakılması sonucu ödenmesi gereken verginin ödenmemesidir. 

Vergi kaçağı, genellikle yükümlülüğün tesis ettirilmemesi beyannamelerin 

verilmemesi, satış ve hasılatın vergilendirilmemesi veya defter ile beyannameler 

kapsamına alınmaması biçimlerinde ortaya çıkar
126

. Vergi kaçırmada, ekonomik 

faaliyetlerde bulunan mükelleflerin vergi dairelerine kayıtlı olmamaları veya kayıtlı 

olup da yasalara göre bireylerin veya tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 
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vergi gelirlerini, sahte faturalarla veya çeşitli muhasebe oyunları ile vergiye esas 

belgelerin kasıtlı şekilde ortadan kaldırılması sonucu kayıtlarına yansıtmamaları veya 

eksik oluşturmaları durumu söz konusu olmaktadır
127

.  

Vergi mükellefleri yürürlükteki kanunlara aykırı hareket etmeksizin, yüksek 

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

gibi kanunlara aykırı hareket etmek suretiyle de vergiden kaçınabilirler
128

. Burada 

vergiden kaçınma kavramına değinmek yerinde olacaktır.  

Mükellef ya da sorumlunun vergi yasalarına aykırı hareket etmeksizin vergi 

yükünün bir kısmı ya da tamamından kurtulmaları haline denmektedir. Vergiden 

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

Vergiden kaçınma; yasanın tanıdığı imkânlardan (istisna ve muafiyet 

hükümlerinden) faydalanmak, vergiyi doğuran olayla ilişki kurmamak ve vergi 

boşluklarını tespit ederek bunlardan faydalanmak suretiyle gerçekleşebilir
129

. 

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

yaptırım bulunmamaktadır. Çünkü vergiden kaçınan yani onu ödemekten kurtulan 

kimseye bu olanağı sağlayan bizzat vergi kanunlarıdır. Gerçekten, vergiden 

kaçınmanın koşulları bazen kanun hükümlerinde yer alabilmektedir
130

. Bunun 

dışında yukarıda bahsi geçtiği üzere vergi kaçağına sebebiyet verilmesi durumunda 

elbette ki vergi kanunlarının öngördüğü cezai müeyyidelerle karşılaşılacaktır. 

 

 

 

 

 

1. İdari Açıdan Vergi Kaçağı ve Cezası 
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Vergi Usul Kanununda vergi idaresi açısından vergi kayıp ve kaçağı; “Vergi 

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

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

kaçakçılık olarak hükme bağlanmıştır. Vergi ziyaının ne olduğu VUK’ da 

tanımlanmıştır. Buna göre; vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme 

ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi 

yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk 

ettirilmesini ifade eder
131

. 

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

veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri 

verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir
132

. 

Vergi ziyaı suçunu işleyenlere vergi ziyaı cezası kesilir. Uygulamada vergi 

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

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

neden olduğu vergi ziyaının yani vergi kaybının miktarına bağlıdır
133

. 

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

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

sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan 

verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. 

Vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu 

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

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk 

edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra 

verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli 

oranında uygulanır
134

. 

İdari açıdan vergi kaçakçılığının diğer bir bölümü ise vergi ziyaına bağlı 

değildir. Bu vergi cezaları, kanunda maktu veya nispi olarak tespit edilmiştir. Miktarı 
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nispi olarak tespit edilenlerin matrahı, ziyaa uğratılan vergi değildir. Matrah, 

genellikle düzenlenmeyen, verilmeyen veya alınmayan belgede yazılı miktardır. 

Genel ve Özel usulsüzlük cezaları bu tür vergi cezalarıdır. 

 

2. Cezai Açıdan Vergi Kaçağı ve Cezası 

 

Bir kısım vergi suçları daha nitelikli olarak değerlendirildiğinden, idari vergi 

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

suçlarını da oluştururlar
135

. 

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

şekilde belirtilmiştir. 

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

mecburiyeti bulunan; 

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

veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açılması veya 

defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu 

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

ortamlarına kaydedilmesi, 

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

itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya bu belgelerin kullanılması, 

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

mecburiyeti bulunan; 

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

yerine başka yapraklar koyulması veya hiç yaprak koyulmaması veya belgelerin asıl 

veya suretlerinin tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlenmesi veya bu 

belgelerin kullanılması, kaçakçılık suçunu ortaya çıkarır. 

VUK’ un 359. maddesinin a bendindeki fillerle kaçakçılık suçunu işleyenler 

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

çevrilebilir. Hükmolunan hapis cezasının paraya çevrilmesinde, cezanın her bir günü 
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için sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için yürürlükte bulunan 

asgari ücretin bir aylık brüt tutarı esas alınır ve hükmolunan bu adli para cezası 

ertelenemez. 

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

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

şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde 

hükmü uygulanmaz
136

. 

 

C. Vergi Kaçakçılığı Kavramı ve Etkileri 

 

Vergi kaybı geniş anlamda değerlendirildiğinde vergi kaçakçılığı kavramını 

da kapsamaktadır.  

Vergi borcu doğmuş olduğu halde, vergi kanunlarına aykırı düşen 

hareketlerle, verginin hiç ödenmemesi ya da kısmen ödenmesi haline, vergi 

kaçakçılığı denmektedir. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi, vergi kaçakçılığı 

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

olarak nitelendirilmektedir
137

. 

Verginin ilgili kanuna göre ödenmemesi veya kanunda gösterilen vergi 

ödevlerinin yerine getirilmemesi devletin bu konudaki dilek ve iradesine karşı 

koymaktır ve böylesi davranışlar vergi suçunu vücuda getirir. Vergi hukukunda, 

vergi cezalarını gerektiren fiiller kamunun gelir kaynağına zarar veren fiillerdir, 

işlenen bu fiillere karşı getirilen yaptırım yukarıda ki başlıklar altında da 

açıkladığımız üzere sadece mali olmamakla kalmamış aynı zamanda ceza hukuku 

anlamında hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren yaptırımlara bağlanmıştır
138

.  

Vergi kaçakçılığı yöntemleri sınıflandırılamasa da sıklıkla rastlanan türleri, 

belge düzenlememe, düşük bedelli satış faturası düzenleme, kasten defterlerde 
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toplamları hatalı alma, bilinmeyen adlara fatura kesme ve sahte fatura kullanma ve 

benzerdir
139

. 

Kurumsal yapısı oturmamış, küçük ölçekli aile şirketlerinde daha çok vergi 

kaçırma işlemine rastlanmakla birlikte, büyük ölçekli firmalarda da bazen de 

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

itibariyle yanıltıcı belge kullanmak suretiyle vergi kaçırdıkları da 

görülebilmektedir
140

.  

 

1. Vergi Kaçakçılığının Oluşturduğu Etkiler ve Sınıflandırılması 

 

Vergi kaçakçılığı yarattığı sonuçlar itibariyle devlet ve dolayısıyla halka 

yönelik olarak çeşitli etkilere yol açmaktadır. Vergi kaçakçılığının yol açtığı bu 

etkiler üç temel başlıkta sınıflandırılabilir. Bunlar ekonomik etkiler, sosyal etkiler ve 

mali etkilerdir. Aşağıdaki kısımda bu etkilerin her birinin açıklamasına yer 

verilmiştir. 

 

a. Ekonomik Etkiler 

 

Devlet anlayışında meydana gelen gelişmeler sonucu devletin tarafsız devlet 

olmaktan, müdahaleci devlet durumuna geçmesiyle elde edilen vergilerin, belirlenen 

ekonomik hedeflere ulaşmada etkin bir rol oynadığı bilinmektedir. Devlet topladığı 

vergileri sadece kamu harcamalarını karşılamak, bütçe dengelerini korumak vb. 

ekonomik hedefleri için değil gerektiğinde, ekonomik hayata müdahalede bulunmak, 

ekonomik faaliyetlerin doğal seyrini değiştirmek için de kullanabilmektedir
141

. Bu 

durum da, vergi miktarlarında meydana gelen artma veya azalma yönündeki 

değişimlerin, ülkenin ekonomisine ve devletin ekonomik yaptırım gücüne yönelik 

belli bir etki yaratmasının kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. 
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Vergi kaçakçılığının ülke ekonomisi üzerinde yarattığı etkinin diğer bir 

boyutu ise, kayıt dışılığa yatkın ve düşük bedelle satılabilecek mal veya hizmet 

üretmeye yönelik sektörlerde yer alan firmalar için önemli bir avantaj yaratmasıdır. 

Bu sektörde yer alan firmalar, vergi kaçırma yoluyla diğer mal ve hizmet üreten 

firmaların yer aldığı sektörlere veya aynı sektörde faaliyet sürdüren fakat vergi 

kaçırmayan firmalara karsı önemli derecede haksız bir rekabet üstünlüğü sağlamış 

olmaktadırlar
142

. 

Ekonomik bir birim olan vergi mükellefleri, her dönem belli bir vergi 

miktarına yani vergi yüküne katlanmak durumunda kalmaktadır. Vergi kaçakçılığının 

yaygın olduğu ekonomilerde vergi ödemeyen veya eksik ödeyenlerin neden olduğu 

kayıp miktarı ise, bu kayıt içi olan ve vergisini tam olarak ödeyen mükelleflerden 

dolaylı vergiler yoluyla tahsil edilmekte yani onların üzerindeki vergi yükü 

arttırılmaktadır. Bu durum toplum içinde bir sosyal adaletsizliğe ve tepkiye neden 

olduğu gibi aynı zamanda sorumluluğunu yerine getiren mükellefleri vergi kaçırma 

veya eksik vergi ödeme konusunda bir ölçüde teşvik etmektedir. Bu yönde meydana 

gelecek olan değişimler ise, ülke ekonomisi açısından önemli kayıplara yol 

açabilecektir
143

. 

Sonuç olarak vergi kaçağı sonucu meydana gelen vergi kayıpları neticesinde 

kamu harcamalarını dengelemek için yeni vergilerin konulması veya vergi 

oranlarının arttırılması sonucu ekonomik büyüme yavaşlar, fiyat istikrarı bozulur, 

gelir dağılımında adaletsizlik ortaya çıkar ve ülkenin uluslararası rekabet gücü 

azalır
144

.  
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b. Sosyal Etkileri 

 

1982 Anayasası’nın 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sosyal bir 

hukuk devleti olduğuna işaret etmektedir. Sosyal devlet anlayışının gerektirdiği bir 

takım sorumlulukların yerine getirilmesi anayasal bir görev olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Ülkede yasayan tüm herkesin ihtiyaçlarının karşılanmasında yararlanılan 

vergi unsuru, toplum içinde bir sosyal barışı sağlama fonksiyonunu yerine 

getirmelidir. Devletin de, verginin bu fonksiyonunu hayata geçirecek yönde 

düzenlemelere gitmesi gerekmektedir. Toplum yapısında çeşitli faktörlerin etkisi 

altında ortaya çıkan gelir ve servetlerdeki dağılım bozuklukları elde edilecek vergiler 

ile giderilebilir. Sosyal devlet anlayışının hakim olduğu ülkelerde yüksek gelir 

seviyesindeki kişilerden daha fazla vergi alınmakta, orta ve düşük gelirli kişilerden 

ise daha az vergi alınması ilkesi benimsenmiştir
145

. 

Vergi kayıp ve kaçakçılığının yaygın olduğu, anayasal vergileme ilkelerine 

uyulmadığı ve vergi sisteminin sosyal adaleti sağlamadan uzak olduğu ülkelerde 

vergiden beklenen denge sağlama işlevi bozulmaktadır. 

Ayrıca yüksek düzeyde bir kaçakçılığın ve sonunda büyük bir kayıt dışılığın 

oluşması sonucunda yatırımlar ve üretim miktarları azalacak, bu durumun sonucu 

olarak işsizlik artacak ve toplum içinde oluşacak tepki sonucu suç ve suçlu sayısında 

artma söz konusu olacaktır. 

Ülke içinde vergi kaçakçılığı ve kayıt dışılık düzeyinin gittikçe artması, aynı 

zamanda toplumun ülke yönetimine karşı duyduğu saygı ve güvenin zedelenmesine 

yol açabilir. Devlete olan güvenlerinin azalması sonucu, bireyler sorunlarını rüşvet, 

suiistimal veya ‘mafya’ olarak bilinen yasa dışı örgütler gibi yasa dışı yollarla çözme 

yoluna gidebilirler
146

. Çünkü toplum ülkeyi yönetenlerden aynı zamanda halk 

arasındaki adaleti sağlamasını da beklemektedir. Bu görevin icrasında meydana 

gelebilecek zaaflar ise, toplumda yöneticilere karsı bir tepki oluşumuna, ülkede 

istikrarsızlık ve bunalım ortamının dogmasına neden olabilecektir. 
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c. Mali Etkileri 

 

Devletin faaliyet alanına giren görevlerinden biri de ekonomik büyüme ve 

kalkınmanın sağlanması olmuştur. Ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması  

tüm ülkelerde önemli olmakla birlikte; özellikle gelişmekte olan ülkelerde ön plana 

çıkan temel ekonomik amaçlardan biri olmuştur. Fakat gelişmiş ülkeler belli bir 

büyüme hızını muhafaza etmek gibi daha kolay bir çaba içinde olurken; gelişmekte 

olan ülkeler belli bir büyüme seviyesine ulaşma ve bununla birlikte ekonomik 

kalkınma çabasına girmişlerdir. Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamanın 

önemli yollarından biri de sağlıklı bir vergileme sisteminin olmasıdır
147

.  

Özellikle piyasa ekonomisinin geçerli olduğu ülkelerde kamu gelirlerinin 

yüzde 70-95’ ini vergi gelirleri meydana getirmektedir. Vergi kayıp ve kaçakçılığının 

yaygın olduğu ülkelerde ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması daha güç 

olacağı gibi kamu harcamalarının karşılanmasında da yetersizlik ortaya çıkacaktır
148

. 

Vergi kaçakçılığı sonucu, bu kaynakta ve dolayısıyla devlet bütçesinde 

meydana gelecek azalmalar devletin hem topluma karşı olan fonksiyonlarını yerine 

getirmede yetersiz kalmasına hem de bir takım ekonomik hedeflerine ulaşamamasına 

veya geç ulaşmasına neden olabilecektir. Buna karşılık olarak da devlet meydana 

gelen bu durumun telafisi için daha sert mali tedbirler alma yoluna gidecek ve yine 

kayıtlı, dürüst olan mükellef bu durumdan olumsuz yönde etkilenecektir
149

. 

 

II. VERGİ KAYIP VE KAÇAĞININ ÖZELLİKLERİ 

 

Vergi kayıp ve kaçağı kavramı kısaca aşağıdaki özellikleri taşımaktadır
150

 :  

- Vergi kayıp ve kaçağı bir vakıadır. 
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-Vergi kayıp ve kaçağı özel kesimden kaynaklandığı kadar kamu kesiminden 

de kaynaklanmaktadır. 

-Özel kesimden kaynaklanan vergi kayıp ve kaçağına kayıt dışı ekonomi 

kadar, yani hiç yükümlülük kaydı bulunmayanlar kadar yükümlülük kaydı 

bulunanlar da yol açmaktadır. 

-Faaliyetlerin belgeye bağlanmaması, kamu otoritesinden veya ilgili 

kişilerden bazı bilgilerin gizlenmesi sonucu ortaya çıkar. 

-Özü itibariyle fiilen gerçekleşen, değer yaratan bir ekonomik faaliyetin 

belgelerde gözükmemesi ya da saklanmasıdır şeklinde ifade edilebilir.  

 

III. TÜRKİYE’DE VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ NEDENLERİ 

 

Vergi kayıp ve kaçaklarının boyutu ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile doğrudan 

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

gerçektir
151

. 

Mükellefleri vergi kaçırmaya yönelten nedenler çok çeşitli olmakla birlikte, 

bu nedenleri genel olarak vergi yasalarından kaynaklanan nedenler ve vergi 

yasalarının dışında kalan nedenler(ekonomik, sosyal ve idari, psikolojik) olmak üzere 

inceleyebiliriz. 

Vergi kayıp ve kaçağını etkileyen faktörler arasında; ülkedeki sosyokültürel 

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

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

almakta olduğunu savunan görüşler de mevcuttur
152

. 

Vergi kayıp ve kaçağının nedenleri çok çeşitli olup, yasalardan 

kaynaklandığını iddia edilenlerin arasında; vergi kanunları ve vergilerin çokluğu, 

vergi tarifesinin şekli, vergi mevzuatının sık sık değişmesi ve vergi afları da 

gösterilmektedir. 
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Diğer nedenleri ise; yeterli vergi bilincinin bulunmaması, vergi cezalarının 

yetersizliği, bireylerin kayıtlı ekonomik faaliyetlerini engelleyecek düzeyde yoğun 

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

muafiyet ve diğer indirimlerin yüksek boyutta olması, kamu harcamalarının gereksiz 

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

personel eğitim programlarına gerekli özenin gösterilmemesi ile vergilendirme 

konusundaki eğitim yetersizliği olarak belirtilmektedir
153

. Ayrıca vergi 

denetimlerinin de etkin bir şekilde yapılamayışından dolayı mükelleflerin vergi 

kaçırma güdülerine ilişkin caydırıcılık etkisine sahip olmayışı da yine vergi kayıp ve 

kaçaklarına sebebiyet veren en önemli unsurlardan biridir.   

 

A. Hukuki Nedenler  

 

Literatürde, yasalardan kaynaklanan nedenler, kanuni düzenlemelerin yetersiz 

ve eksik olmasından ötürü meydana gelen vergi kayıp ve kaçakları şeklinde 

belirtilmektedir
154

. 

Vergi yasaları, yükümlülerin ödeyecekleri vergi miktarını ve usulleri ve vergi 

idaresinin vergi toplarken bağlı olacağı esasları içeren son derece önemli bir 

mevzuattır. Bilindiği üzere vergiler kanunlara dayanılarak alınırlar. Vergilerin 

kanuniliği ilkesi hem nelerin, kimlerin, ne kadar, ne zaman vergilendirileceğini 

ortaya koymakta, hem de vergilendirilmenin hukuka uygunluk denetimine zemin 

hazırlamaktadır
155

. 

Vergi kanunları, bizzat vergi kaybının oluşmasını etkileyebilmektedir. Vergi 

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

olması mükelleflerin kanunlar arasındaki bağlantı kurması sırasında güçlük 

yaşayabilmelerine neden olmaktadır. Bu durum da bazen mükelleflerin isteyerek ya 

da istemeyerek vergi kaybı oluşturmasına yol açabilmektedir. 
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1. Vergi Mevzuatından Kaynaklanan Nedenler 

 

Vergi kanunları, bizzat vergi kaybının oluşmasını etkileyebilmektedir. Vergi  

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

olması mükelleflerin kanunlar arasındaki bağlantı kurması sırasında güçlük 

yaşayabilmelerine neden olmaktadır. Bu durum da bazen mükelleflerin isteyerek ya 

da istemeyerek vergi kaybı oluşturmasına yol açabilmektedir
156

. 

Genellikle vergi kayıp ve kaçaklarının nedeni, vergi cezaları ve denetimlerin 

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

mevzuatının sık sık değişmesi ve sık sık affa başvurulmasından ileri gelmektedir
157

. 

Türk Vergi Sistemi, uzmanların dahi izlemekte zorlandıkları karmakarışık bir 

görünüm arz etmektedir. Çok sayıda yasa, Bakanlar Kurulu Kararları, genel tebliğler, 

genelgeler, mükerrer maddeler, geçici maddeler, sık sık yapılan değişiklikler, genel 

kabul görmüş ilkeler ve anayasal ilkelere uygun olmayan düzenlemeler ile sistem bir 

sistemsizliğe dönüşmüştür. Bu nedenle karışıklık yaşanması ve hatta konunun 

istismar edilmesi mümkün olabilmektedir
158

. 

 

a. Vergi Tarifeleri 

 

Genel olarak değerlendirildiğinde, mükelleflerin vergileme karşısındaki 

tutumlarının en önemli belirleyicisi, mükellefler üzerinde oluşan vergi yüküdür. 

Vergi yükünün belirleyicisi ise, vergi oranlarıdır. Dolayısıyla, vergi oranlarının 

mükelleflerin psikolojik tutumlarını belirlemede önemli bir işleve sahip olduğu 

söylenebilir
159

.  
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Vergi kayıp ve kaçaklarının en önemli nedeninin vergi oranlarının yüksekliği 

olması ve yüksek vergi oranlarının vergi kaçırmayı teşvik etmesi, bir yerde 

mükellefin vergiye karşı gösterdiği tepkinin sonucudur. Bu durum vergi matrahını 

erozyona uğratmakta ve gelir kaybına neden olmaktadır
160

. 

Yüksek vergi oranlarından dolayı kaçakçılık faaliyetinde bulunma isteği 

artabilmektedir. Aynı zamanda mükellefler ödemek zorunda oldukları vergilerin 

sayısının çok olduğuna inanıyorlarsa, üzerindeki vergi yükü çok ağır olmasa da 

psikolojik nedenlerden dolayı vergiye karşı olumsuz tepkiler doğabilmektedir. 

Mükelleflerce vergi oranlarının yüksekliği gelirlerinin büyük ölçüde elden 

çıkmasına, sermayenin azalmasına neden olarak gösterilmekte, bunu ise ticari 

faaliyetin büyütülmesini engellediği iddia edilmektedir. Dolayısıyla daha az vergi 

ödemenin, kayıt dışına çıkmanın yolları aranmaktadır
161

. 

 Türk vergi sistemini oluşturan vergiler oran itibariyle diğer ülkeler ile 

karşılaştırıldığında ülkemizdeki vergi oranlarının oldukça yüksek olduğu 

görülmektedir. Gelir vergisi tarifeleri %15’ten %35’e kadar değişiklik gösterirken, 

diğer oranlar ise %20’den %45’e kadar değişiklik göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde 

olduğu gibi ülkemizde de gelir vergisinde artan oranlı tarife usulü benimsenmiştir. 

Tarifelerin bu kadar yüksek olması mükellefleri vergi kaçırma yönünde teşvik 

etmektedir
162

.  

 

b. Yaygın İstisna ve Muafiyetler 

 

İstisna ve muafiyetler her ne kadar vergi ödeme gücü olmayanları vergi dışı 

bırakmak amacıyla konulsa da, siyasi ve idari nedenlerle muafiyet kapsamının geniş 

tutulması, mükelleflerin muafiyet koşullarını tam olarak taşıyıp taşımadıklarının 

tespit edilememesi ve bu nedenle hak etmeyenlerin de muafiyetten yararlanması, 
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muafiyetten yararlanamayanların kayıt dışılığa sebebiyet vermeleri nedeniyle 

verginin genellik ilkesine aykırı bir uygulama olmaktadır
163

. 

Hükümetler, yüksek vergi oranlarının etkisini hafifletmek için vergi muafiyet 

ve istisna uygulamasına gittikleri vakit vergi adaleti bozulmaktadır. İstisnalardan 

yararlanamayanlar ise kendilerinin de daha az vergi vereceklerini düşünerek vergi 

kaçakçılığı yoluna gidebilmektedir. Ayrıca istisna ve muafiyet uygulamaları rekabet 

eşitsizliğine sebep olmaktadır. Bu durum mükelleflerin vergi uyumunu olumsuz 

yönde etkileyen önemli bir faktördür
164

. 

 

c. Vergi Denetimi ve Vergi Cezaları 

 

Vergi, devletin kamu hizmetlerini sunması ve kişilerin de toplumsal 

yaşamlarını sürdürmesini sağlayan bir araç olduğundan yasalarla getirilen bu 

zorunluluk, hukuk devleti ilkesinin vergi hukukundaki yansımasıdır. Bu inancın 

toplumda yerleşebilmesi için etkin bir denetim mekanizmasına ihtiyaç vardır
165

. 

Mükelleflerin vergi yasalarında belirtilen kurallara uygun hareket edip 

etmediklerini, beyanlarının doğru olup olmadığını ve bu doğrultuda ödeyecekleri 

vergi miktarlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını tespit etmek için yapılan vergi 

denetimleri, vergi kayıp ve kaçaklarının en az düzeye indirilmesinde önemli bir role 

sahip olmaktadır
166

.  

Denetim, önlemeye yönelik olarak yapılan bir faaliyettir ve uygulama 

esnasında hataların, kayıp ve kaçakların önlenmesi temel amaçtır. Böyle olunca 

bugünkü denetim faaliyetlerinin de gözden geçirilmesi gerekmektedir. Burada 

denetimden kastımız hem vergi dairelerini teftişe yönelik iç denetim hem de 
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mükellefleri denetlemeye yönelik dış denetimdir. Günümüzde iç denetim ve dış 

denetim birbirine girmiş durumdadır
167

. 

Bir ülkede en iyi kanunlar yürürlükte olsa, en iyi idari düzen sağlansa bile, 

denetimin olmaması zaman içinde sistemin bozulmasına yol açar. Çünkü denetim,  

istemin işlemesini güvence altına alan ve zaman içinde bozulmasını engelleyen bir 

işleve sahiptir. 

Vergi kanunlarında cezai hükümler yer almasına karşın, mükellefler vergi 

kaçırma yolunu seçebilmektedirler. Vergi kanunlarına muhalefet yani uymama 

sonucu müeyyidelere maruz kalma ile vergi yüküne katlanma arasındaki seçim farklı 

değişkenlere bağlıdır. Mükelleflerin vergi kaçırma yolunu seçmelerini, vergi 

denetimi geçirme ihtimali, beyan dışı bırakılan gelir sebebiyle ödenecek vergi cezası,  

mükelleflerin muhatap olduğu vergi oranı ve mükelleflerin risk alma eğilimini 

etkilemektedir. Etkin vergi denetimi tüm bu değişkenler yoluyla mükelleflerin vergi 

kaçırma eğilimini önleyecektir. Etkin vergi denetimi bu eğilimlerin yanında, bütçeye  

gelir sağlama, gelir dağılımındaki adaletin sağlanması ve vergi kanunlarının uygun  

surette yürütülmesini sağlamaktadır
168

. 

Vergi cezalarının caydırıcılığı daima tartışma konusu olmuştur. Ağır cezaların 

vergi kaçakçılığını artırdığı ileri sürülmüştür. Yükümlü ödeyemeyeceği bir ceza ve 

gecikme faiziyle karşılaşınca bir yandan yargıya gidip, diğer yandan vergi 

kaçırmaktadır. Vergi kaçıranların çokluğu ise vergi affını zorlayıcı nedenler arasında 

sayılmaktadır. Aynı zamanda vergi sisteminde yer alan şekil şartları da vergi 

kaçakçılığını artırmaktadır. Bu anlamda vergicilik karışıktır ve bu durumu düzeltmek 

idareye düşmektedir
169

. 

Vergi kaçakçılığının kontrol altına alınmasında vergi denetim olasılığı ve 

ceza oranları önemli parametrelerdir. Ancak, vergi kaçakçılığı ile mücadelede yüksek 

denetim olasılığının varlığı ile birlikte uygulanan caydırıcı ceza oranlarının çok daha 

etkili olduğu söylenebilir. Mükellef vergi kaçırdığında yakalanma olasılığını, 
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yakalandığında ödeyeceği cezayı ve hiç vergi kaçırmadan tüm vergisini ödediğinde 

bunun kendisine maliyetini bir arada değerlendirerek böylesi bir denklemde karar 

vermekte ve ona göre vergi kaçırma riskini üstlenmektedir
170

.  

Vergi kaçakçılığı için kesilen vergi cezalarının kaçırılan vergiye oranla 

hesaplanarak kesilmesi durumunda da vergi kaçakçılığının vergi yapısı üzerindeki 

olumsuz etkisinin daha kısıtlı olacağı söylenebilir. Yapılan araştırmalarda, cezanın 

fazla şiddetli olmadığına ve yakalanma olasılığının küçük olduğuna inananlar 

arasında vergi kaçakçılığı daha yüksek boyutta olduğu görülmüştür
171

. Yani vergi 

cezalarının caydırıcılığı büyüklüğü ile değil gerçek oranı ile doğru orantılı olması 

gerekmektedir. 

 

d. Vergi Afları 

 

Ülkemizde 1960 yılından günümüze değin birçok kere vergi affı yasası 

çıkarılmıştır. Vergi affı bir defaya mahsus olarak çıkarılır ve aftan sonra daha katı 

ceza ve yaptırım mekanizmasıyla donatılırsa vergi afları mükelleflerin gelecekteki 

vergilenme istençlerinde artışa yol açacaktır. Fakat vergi affına karşı olanlar ise, 

vergi aflarının mükelleflerin gelecekteki vergilenme isteklerini olumsuz 

etkileyeceğini ve devletin vergi gelirlerinin azalacağını öne sürmektedirler. Çünkü 

dürüst vergi mükellefleri vergi aflarını devleti aldatanlara getirilen bir imtiyaz olarak 

görmektedirler
172

.  

Vergi afları, önemli vergi reformları sonrası geçmişten kalan sorunlu 

dosyaların kapanması için veya çok yoğun yaşanan ekonomik durgunluklar 

döneminde bu durgunluğun yarattığı sorunları bir nebze hafifletebilmek için yararlı 
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niteliklere sahiptir. Ancak çok sık aralıklarla çıkartılan vergi afları vergi 

kaçakçılığına neden olmaktadır
173

. 

Vergi aflarının vergi sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini şu şekilde 

sıralamak mümkündür
174

:
 
 

• Sıklıkla vergi affı çıkarılması, mükelleflerde beklenti oluşturarak mükellefin 

ödeme yapmasından kaçınmasına neden olmakta ve dolayısıyla vergi suçlarında 

tekerrüre yol açmaktadır. 

• Af beklentisinin siyasi yatırım amaçlarına hizmet edecek şekilde kötüye 

kullanılması ya da sıklıkla kullanılması, olumsuzluklar yaratacak ahlaki çöküntüye 

neden olabilmektedir. 

• Vergi afları, adaleti keyfi bir merhamet gösterisi durumuna getirebilmekte 

ve her suçun ceza göreceği ilkesini zedelemektedir. Dolayısıyla kişilerde ceza 

görmemek ümidi yaratmaktadır. Kanunlara olan güvenin sarsılmasına ve azalmasına 

yol açarak vergi kaçakçılığının meşrulaşmasına ve bağışıklığa neden olmaktadır. 

• Vergi afları, vergilerini tam ve zamanında ödeyen dürüst mükellefler 

üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Sıklıkla uygulanan vergi afları, 

denetim eksikliği ve sorgulanamayan kamu harcamaları ile birleştiğinde vergisel 

ödevlerinden uzak duran bir mükellef kitlesi yaratmaktadır. 

• Vergi mevzuatında yer almayan ve olağandışı önlemler olarak bilinen 

afların mevzuatın bir parçası haline gelmeleri ve bu nedenle olağan bir hal almaları 

vergi kaybını arttırmaktadır. 

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen ve bundan sonra 6552 sayılı Kanun 

olarak anılacak olan ‘İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden 
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Yapılandırılmasına Dair Kanun’
175

 yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda 

çıkarılan diğer tüm kanunlar gibi bu kanunda tam anlamıyla bir vergi affı niteliği 

taşımasa da söz konusu kanunun yukarıda belirtilen olumsuz etkilere sebebiyet 

verdiği açıktır.  

Sonuç olarak sık aralıklarla çıkarılan bu vergi afları, yükümlüyü her zaman af 

beklentisi içine sokmakta ve vergi kaçırmayı teşvik eder bir hale büründürmektedir.  

 

B. İdari Nedenler 

 

Vergilemede başarı, yasal düzenlemeler kadar mevcut yasaları gereği gibi 

uygulayabilmeyi de gerektirir. Yani, vergi tahsilatında iyi bir vergi mevzuatı kadar, 

iyi işleyen ve organize bir şekilde çalışan bir vergi idaresinin varlığı da önemlidir. 

Vergi kanunları veri iken vergilemede en uygun hasılayı sağlayabilen idare 

etkin bir vergi idaresi olarak tanımlanabilir. Türk vergi sistemi ve vergilendirmedeki 

aksaklıklar üzerine yapılan çalışmaların ve tartışmaların saptadığı ortak nokta ise,  

Türk vergi idaresinin yetersiz olduğudur
176

.  

Bir vergi sisteminin etkinliği sadece uygun yasal mevzuatla değil, aynı 

zamanda vergi idaresinin verimliliği ve bütünselliği ile de belirlenir. Birçok ülkede, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kamu gelirlerinin yeterli düzeyde 

toplanamamasının nedeni ya vergi idaresinin görevinin bilincine varma konusundaki 

eksikliği ya da vergi idaresinin yozlaşması ile açıklanabilmektedir. Vergi yasaları ne 

kadar dikkatlice düzenlenirse düzenlensin, vergi idaresi ile vergi mükellefleri 

arasındaki uyuşmazlıkları ortadan kaldırabilmede yeterli olmayacaktır. Yetenekli ve 

sorumluluğunun bilincinde personele sahip bir vergi idaresi, devletin vergi 

potansiyelini gerçekleştirmede olmazsa olmaz derecesinde önemli bir önkoşuldur. 
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Genel kanıya göre vergi idaresi ne kadar iyiyse vergi kanunu ve politikası da o kadar 

iyidir
177

. 

Ekonomik yapı içerisinde vergi kaçakçılığı bireyin gelirlerini, harcamalarını 

ve servetini gizleyebilme becerisini göstermesine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Etkin çalışamayan vergi idareleri, vergiyi gelir ortaya çıktığında kavrayamadığı gibi 

harcama akımı içinde ve servete dönüşmesi sürecini de kavrayamamaktadır. 

Mükellef gelir düzeyi ile mal ve para hareketlerine ilişkin vergi idaresinin elinde 

yeterli bilgi bulunmamasının avantajlarını kullanarak rahatlıkla vergi 

kaçırabilmektedir
178

. 

 

C. Ekonomik Nedenler 

 

Vergi karşılıksız bir ödeme olduğu için, mükelleflerin devleti vergi kaybına 

uğratmaya iten öncelikli sebep ekonomik nedenlerdir. Vergi mükellefleri, türlü 

güçlüklerle elde ettiği gelirlerinden bir bölümünü zorunlu olarak devletin tasarrufuna 

bırakması nedeniyle, acı hissi duymaktadırlar
179

. 

Vergi teorisi, verginin kamu harcaması olarak topluma tekrar hizmet olarak 

döneceğini ifade etse de mükellefler ödedikleri verginin somut olarak kendilerine 

yansımasını isterler. Bu durumun oluşmadığına mükelleflerce kanaat getirilmesi 

durumunda ekonomik nedenlerle vergiye karşı direnç göstermeye çalışırlar
180

. 

Vergi kayıp ve kaçağını ortaya çıkaran ekonomik nedenler arasında 

ekonomilerin genellikle küçük ve orta boy işletmelerden oluşması gelmektedir. 

Küçük ve orta boy işletmelerin dış finansman sağlama olanaklarının kısıtlı olması ve 

risk sermayesi yatırım ortaklığı, küçük ve orta boy işletme borsaları, kredi garanti 

fonu gibi kurumların ülkemizde henüz yeterince yerleşmemiş olması bu işletmeleri, 
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aynı zamanda bir oto-finansman yolu olan daha az vergi ödeme yoluyla faaliyetlerini 

finanse etmeye itmektedir
181

. Vergi kayıp ve kaçaklarının ekonomik nedenleri, milli 

gelirin azlığı, enflasyon, şirketleşmenin ve büyük teşebbüslerin azlığı olarak 

belirtilebilir
182

. 

 

D. Vergi Kayıp ve Kaçağı ile Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi 

 

Önceki bölümlerde de değindiğimiz üzere, devletin en önemli gelir kaynağı 

olan vergi, özel ya da tüzel kişilerin her türlü iktisadi faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazançlardan, kamu harcamalarının finansmanı için devletin egemenlik gücünü 

kullanarak aldığı bir paydır. Ancak, bazı mükellefler çeşitli nedenlerle bu 

gelirlerinden devlete hiç pay vermemek ya da daha az vermek için kazançlarının bir 

kısmını veya tamamını kayıt dışına çıkarma eğilimindedirler. Beyan esasına dayanan 

vergi sistemleri, verginin ödeme gücüne göre alınmasını sağlayan ve dolayısıyla 

vergilemede adalet ilkesinin gerçekleştirilmesinde daha etkin bir yöntemdir. Ancak 

bu yöntem, yeterli ve etkin bir denetim mekanizmasıyla desteklenmediği takdirde 

kayıt dışı ekonomi ortaya çıkabilmektedir
183

. 

 

1. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı 

 

Kayıt dışı ekonomi konusunda karşılaşılan en önemli sorun nasıl 

tanımlanması gerektiği noktasındadır
184

. Çünkü literatürde kayıt dışı ekonomi, çok 

farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Söz konusu bu durum, kayıt dışı ekonominin 

çok geniş bir içeriğe sahip olması ve konuyu ele alanın tercihlerine göre değişim 
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göstermesinden kaynaklanmaktadır
185

. Dolayısıyla, ekonomik, mali, sosyal, siyasal, 

hukuki ve benzeri açılardan ele alınıp incelenen kayıt dışı ekonomi, inceleme alanına 

göre farklı şekilde tanımlanmaktadır. 

Literatürde kayıt dışı ekonomiyi tanımlamaya yönelik genellikle iki yaklaşım 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, kayıt dışı ekonomiyi, basitçe “kayıtlı olmayan 

ekonomik faaliyetlerin bütünüdür” şeklinde tanımlamaktadır. İkinci yaklaşım ise 

kayıt dışı ekonomiyi kayıt dışı faaliyetin niteliğine göre tanımlamaktadır
186

. Kayıt 

dışı ekonominin vergisel anlamda tanımı ise vergi kaçırma veya vergiden kaçınma 

güdüsü ile vergi idaresinin bilgi alanı dışında bırakılmış faaliyetler bütünü 

şeklindedir
187

.  

Kayıt dışı ekonomiye ilişkin en genel tanım “ya hiç belgeye bağlanmayarak 

ya da içeriği gerçeği yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen ekonomik olayın 

(alış/satış), devletten ve işletme ile ilgili öteki kişilerden (ortaklar, alacaklılar, 

kazanca katılan işçiler vb.) tamamen ya da kısmen gizlenerek, kayıtlı (resmi) 

ekonominin dışına taşınmasıdır” biçiminde yapılmaktadır
188

. 

Kayıt dışı ekonomi, genel anlamıyla, resmi kayıtlara girmeyen ve 

belgelendirilemeyen, yani milli muhasebe kayıtlarında görülmeyen, gayri safi milli 

hâsıla büyüklüklerine yansımayan tüm faaliyetler olarak nitelendirilebilir. Öte 

yandan, kayıt dışı ekonomi ile ilgili yukarıda verilen tanımlar ele alındığında, genel 

olarak hepsinin ortak özelliği, elde edilen gelirin tamamen ve kısmen kayda 

geçirilmemesi ve bunun sonucunda ödenmesi gereken verginin tamamen ve kısmen 

ödenmemesidir
189

. 

İktisadi kıymetler ile bu kıymetlere ilişkin hareketlerin kayda hiç alınmaması 

ya da eksik miktar veya tutarda alınması suretiyle vergi vb. yükümlülüklerin dışında 
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bırakılması dar anlamda kayıt dışı ekonomiyi oluşturmaktadır. Bu nedenle zaman 

zaman kayıt dışılığın “vergi dışılık” şeklinde ifade edildiğine rastlanılmaktadır
190

. 

Günümüzde kayıt dışı ekonomi kavramı yaygın bir biçimde yukarıda 

değinildiği gibi dar anlamıyla, yani vergi vb. yükümlülüklerdeki kayıp ve kaçağı 

ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 

 

2. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri 

 

Kayıt dışı ekonominin çok geniş bir yelpaze içerisinde kendisini göstermesi 

nasıl ki, tanımlanmasını zorlaştırmaktaysa, nedenlerinin de ne olduğunun tam olarak 

ortaya konulmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, kayıt dışı ekonominin nedenleri 

ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre de farklılık gösterebilmektedir
191

.  

Hiçbir ülkede sıfırlanamayan, ülkemizde de önemli boyutlara ulaşan ve vergi 

kayıp ve kaçaklarının nedenleri arasında da gösterilebilen kayıt dışı ekonominin 

nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz
192

: 

* Mali ve ekonomik nedenler: Ekonomideki enflasyonist süreç, gelir 

dağılımındaki adaletsizlik ve vergi adaletinin olmayışı. 

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

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

bozulması, defter tutma hadleri. 

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

ve denetim mekanizması. 

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

* Siyasal nedenler ve baskı gruplarından kaynaklanan nedenler
193

 olarak 

sıralanabilir. 

 

                                                 

 
190

 Maliye Hesap Uzmanları Vakfı, Türk Vergi Sistemi Üçüncü Bölüm, Türk Vergi Sisteminin 

Önündeki Temel Engeller ve Çözüm Önerileri, Ankara, ss.102-103 
191

KMSEP, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008-2010), Gelir İdaresi 

Başkanlığı, Ankara 2009, ss. 12-13. 
192

 Mehmet Tosuner, “Vergi Kayıp ve Kaçaklarına İlişkin Sorun ve Öneriler”, Vergi Sorunları 

Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 85, 1995, s.65. 
193

 Erdoğan Avder, Kayıtdışı Ekonomi ve Etkileri, 

http://kayitdisiekonomi.com/makale/detay.asp?id=25  , 2007, (11/05/ 2009) 

http://kayitdisiekonomi.com/makale/detay.asp?id=25


71 

 

 

 

3. Kayıt Dışı Ekonominin Etkileri 

 

Kayıt dışı ekonominin etkileri konusunda birbirinden farklı çeşitli görüşler 

vardır. Bazıları, kayıt dışı ekonomiyi bir ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen 

en önemli faktör olarak görürken bazıları ise kayıt dışı ekonominin olumlu yönlerine 

vurgu yapmaktadırlar. 

Kayıt dışı ekonominin olumsuz olduğu ve pek çok soruna yol açtığı 

söylenebilir. Kayıt dışı ekonominin olumsuz etkilerini ana başlıklar altında şu şekilde 

özetleyebiliriz. Kamu maliyesini olumsuz etkiler, rekabet eşitsizliği doğurur, etkin 

kaynak kullanımını engeller, gelir dağılımında adaleti bozar ve iktisadi göstergelerde 

güvensizliğe neden olur
194

.  

Kayıt dışı ekonomi ile ilgili özellikle liberal görüşe sahip bazı kimseler kayıt 

dışı ekonominin bir takım yararlı yönlerine vurgu yapmaktadırlar
195

. Bunlara göre 

vergi dışı kalan ekonomik faaliyetler sonucu artan gelirin yatırımlara dönüşmesi ve 

dolayısıyla üretim ve istihdam artarak işsizlik azalacaktır. Ayrıca, toplanan vergilerin 

verimsiz kullanıldığı varsayımından kayıt dışı kalmanın ekonomik açıdan daha 

olumlu olduğu kabul edilir. Buna ilaveten niteliksiz işgücüne istihdam oluşturması 

açısından
196

  ve işsizliği azaltarak yoksulluğu önlediği kabul edilir
197

.  

Kayıt dışı ekonominin toplumda meydana gelebilecek sosyal patlamaları 

önleyebilecek bir olgu olduğu da sayılan olumlu etkiler arasında gösterilmektedir. 

Çünkü özellikle kayıtlı sektörde istihdam imkânı bulamayan iş gücünün kayıt dışı 

sektörde çalışma imkânı bulması belli bir gelir elde etmesine neden olacaktır. Bu 

yüzden kayıt dışı ekonominin varlığının olumlu olduğunu kabul edenler vardır. Kayıt 

dışı ekonominin bu şekilde bir takım olumlu yönlerinden bahsetmek mümkünse de, 

uzun dönemde etkisi negatif olacaktır. Bu nedenle kayıt dışı ekonomi üzerine 

                                                 

 
194

 Genç Osman Yaraşlı, Türkiye’de Vergi Reformu, Maliye Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı, 

Yayın No: 2005/367, Ankara, ss. 155-158. 
195

 Ülker Mavral, Kara Para, Kayıt dışı Ekonomi İlişkisi ve Türkiye’ye Yansımaları, Maliye ve 

Hukuk Yayınları, 2001, s. 251. 
196

 Vuslat Us, Kayıt dışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi: Türkiye Örneği, Türkiye Ekonomi 

Kurumu, Tartışma Metni, 2004/17, s.15. 
197

 Nihat Işık ve Mustafa Acar, “Kayıt dışı Ekonomi: Ölçme Yöntemleri, Yarar ve Zararları Üzerine 

Bir Değerlendirme”, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 21, s.130. 
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gidilmesi ve neden olabileceği vergi kayıp ve kaçakları konusu da göz önüne 

alınarak çözülmesi gereken bir sorundur
198

. 

 

4. Kayıt dışı Ekonominin Türkiye Boyutu ve Vergi Kayıp ve Kaçağı 

 

Ülkemizde kayıt dışı ekonomiye yönelik çalışmalar, bu sorunun mali 

boyutunun gelişmiş ekonomilere kıyasla hayli yüksek olduğunu göstermektedir. 

Kayıt dışı ekonomi bütün sektörleri içine almış, ölçümü oldukça güç ve 

karmaşık olan bir olgudur. Kayıt dışı ekonomi gerçeği, ekonomik göstergelerin hatalı 

sonuçlar doğurmasına sebep olmaktadır. GSMH rakamları, kayıt dışı ekonomi 

sebebiyle hatalı çıkmakta, bu sebeple büyüme rakamları da gerçeği 

yansıtmamaktadır. Dolayısıyla da bu rakamlara göre yapılan tahmin ve 

değerlendirmeler güvenilir olmamaktadır. Ülkemizdeki veri yetersizlikleri ve olan 

verilere bazı durumlarda ulaşma zorlukları kayıt dışı ekonominin ölçülmesinde de 

zorluklar doğurmuştur
199

. 

 Türkiye’de kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü belirleyebilmek için çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Basit parasal oran, vergi yaklaşımı, ekonometrik yaklaşım, 

nakit oran, işlem hacmi, input - output yöntemi, istihdam yaklaşımı, karma yöntem 

gibi çeşitli yöntemler kullanılarak aynı ya da farklı yıllar için yapılan çalışmalarda 

kayıt dışı ekonominin GSMH’ ya oranının %2 ile %70 arasında değiştiği 

görülmektedir
200

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
198

 Rakıcı, s.358. 
199

 Yusuf Kıldiş, Kayıt Dışı Ekonomi, www.canaktan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/maliye-

genel/diger-yazilar/kildiskayit-disi.pdf , 2006, s.18. 
200

 T.C. Maliye Bakanlığı Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı, ss. 7-8. 

http://www.canaktan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/maliye-genel/diger-yazilar/kildiskayit-disi.pdf
http://www.canaktan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/maliye-genel/diger-yazilar/kildiskayit-disi.pdf
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Tablo 6: Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü - Ülkeler Arası Karşılaştırma 

 

YUNANİSTAN 28,6 

İTALYA 27,0 

BELÇİKA 23,2 

PORTEKİZ 22,6 

İSPANYA 22,6 

NORVEÇ 19,1 

İSVEÇ 19,1 

FİNLANDİYA 18,3 

DANİMARKA 18,2 

ALMANYA 16,3 

İRLANDA 15,8 

FRANSA 15,3 

HOLLANDA 13,0 

İNGİLTERE 12,6 

AVUSTURYA 10,2 

İSVİÇRE 8,8 

TÜRKİYE 32,1 

ORTALAMA 18 

 

Kaynak: Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü - Ülkeler Arası 

Karşılaştırma,http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/Kayit_disi_2009tr.pdf, 

www.gib.gov.tr, (01.04.2014). 

 

Friedrich Schneider (2002), gelişmekte olan ekonomiler, geçiş ekonomileri ve 

OECD ülkelerinden oluşan 110 ülkede kayıt dışı ekonominin tahmini büyüklüğünü 

belirlemiştir. 2000 yılındaki kayıtlı ekonominin ortalama büyüklüğünün yüzdesi 

olarak kayıt dışı ekonominin ortalama büyüklüğü, gelişmekte olan ülkelerde %41, 

geçiş ekonomilerinde %38 ve OECD ülkelerinde %18 olarak belirlenmiştir. Türkiye 

%32,1 ile OECD ortalamasının oldukça üzerindedir. Vergilendirme ve sosyal 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/Kayit_disi_2009tr.pdf
http://www.gib.gov.tr/
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güvenlik katkıları kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü belirleyen temel etmenler 

arasındadır
201

. 

Kayıt dışı ekonomi, temel amacı kamu harcamalarını finanse etmek için 

kaynak yaratmak olan vergileme sistemini olumsuz etkileme suretiyle vergi gelirleri 

yoluyla sağlanması beklenen finansman kaynaklarının azalmasına yol açarak kamu 

finansman dengesinin bozulmasına neden olmaktadır. Kamu harcamalarının temel 

finansman kaynağı olan vergi gelirlerinin toplam gelirler içindeki oranı, ülke 

ekonomisi açısından gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olup Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerde bu oranın düşük düzeyde gerçekleşmesinin temel nedeni 

kayıt dışı ekonominin varlığıdır
202

.  

 

5. Kayıt Dışılıkla Mücadelede Son Yıllarda Türkiye’de Alınan Tedbirler 

 

Türkiye’de kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında son yıllarda yatırım 

ortamının iyileştirilmesine yönelik bürokrasinin azaltılması, enflasyon muhasebesine 

geçilmesi, vergi oranlarının indirilmesi, vergi-sosyal güvenlik ve vergi işlemlerinde 

otomasyona geçilmesi gibi tedbirler alınmasına rağmen kayıt dışılığın boyutu 

istenilen düzeye indirilememiştir. Bunlara ilaveten son yıllarda ekonomik istikrarla 

birlikte kayıt dışı ile mücadele için uygun bir zemin oluşmuş ve genel ve sektörel 

düzeyde bir takım önlemler alınmıştır.  

Söz konusu önlemler şu şekildedir
203

:  

- Vergi gelirlerinde önemli paya sahip olan mükelleflere ayrı hizmet verilmesi 

ve bunların izlenmesine yönelik 2007 yılında “Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 

Başkanlığı” faaliyete geçirilmiştir.  

- Akaryakıttan kaynaklanan kaçakları önlemek amacıyla akaryakıt 

ürünlerinde marker uygulaması, akaryakıt istasyonlarında belge düzeninin 

sağlanması ve akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması 

uygulamaya konulmuştur.  

                                                 

 
201

 http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/Kayit_disi_2009tr.pdf , ( 12.12.2013) 
202

 Suphi Arslanoğlu, “Türkiye’de Kayıt dışı Ekonomi ve Kayıt dışı Ekonomiyi Azaltmaya Yönelik 

Çözüm Önerileri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 39, 2008, s. 199. 
203

 KMSEP, ss. 36-37. 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/Kayit_disi_2009tr.pdf
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- Elektrik, doğal gaz, petrol, LPG gibi enerji sektöründe faaliyette bulunmak 

isteyenlere yönelik lisans alma zorunluluğu getirilmiştir.  

- Alkollü içki ve sigaralarda bandrollü izleme sistemi kurularak faaliyete 

geçirilmiştir.  

- KADİM (Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele) Projesi kapsamında, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde “Kayıt Dışı 

İstihdamla Mücadele Koordinatörlüğü” kurulmuştur.  

- Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde denetim yapmak üzere yeni Denetmen 

ve Kontrol Memuru gibi pek çok eleman alımı gerçekleştirilmektedir.  

- Gelir İdaresi Başkanlığı koordinatörlüğünde kayıt dışılıkla mücadele 

anlamında tüm kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde planlı bir çalışmaya 

geçilmiş olması ve yine kurum bünyesine nitelikli gelir uzmanlarının alınması 

sağlanmaktadır. 

- Mali kuruluşlarca yapılacak işlemlere taraf olanların vergi kimlik 

numarasının ilgili belge ve kayıtlarda kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.  

- Belli tutarı aşan tahsilat ve ödemelerin bankalar ve PTT vasıtasıyla 

yapılması uygulamasına geçilmiştir.  

- Mali kayıtları esas alan veri ambarı uygulamasına geçilmiş ve e- fatura, e- 

beyanname, e- bildirim mecburiyeti vb. gibi elektronik ortamda veri akışıyla 

beslenen bir otokontrol mekanizması ile kayıt dışı ekonominin önlenmesi çalışmaları 

hız kazanmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERGİ İNCELEMELERİNİN ETKİNLİĞİ VE VERGİ KAYIP VE 

KAÇAKLARI ÜZERİNDEKİ ÖNLEYİCİ ROLÜ 

 

Çalışmamızın bu bölümünde vergi denetim türleri içerisinde yer alan vergi 

incelemelerinin vergi kayıp ve kaçakları ile bunlara sebebiyet veren unsurların 

ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamadaki sorunlar ve buna ilişkin yapılması 

gerekenler değerlendirilecektir. 

 

I. VERGİ İNCELEMELERİNİN KAMU GELİR VE EKONOMİ POLİTİKASI 

İÇERİSİNDEKİ YERİ 

 

Devlet toplumsal ihtiyaçları karşılamak için harcama yapmak zorundadır. 

Yapılacak her harcamanın finansmanı değişik kaynaklardan sağlanabilir. Ancak en 

emin ve sağlam finansman kaynağı vergilerdir. 

Devlet, kamu hizmetleri için ihtiyaç duyduğu finansman kaynağını vergi 

gelirleri ile toplamaya çalışırken, diğer taraftan ekonomik büyüme, kaynakların etkin 

kullanımı, kaynak dağıtımında adaletin sağlanması gibi ekonomik ve sosyal olayların 

gerçekleştirilmesinde vergileri bir araç olarak kullanmaktadır
204

.  

Vergi sistemimizde, vergilerin tarh ve tahakkukunda esas olan beyana dayalı 

tarh ve tahakkuktur. Bu nedenle mükellefler tarafından beyan edilen vergilerin 

doğruluğunun vergi idaresince araştırılması ve tespit edilmesi gerekmektedir. Geniş 

anlamda vergi denetimi olarak, dar anlamda da vergi incelemesi olarak ifade 

edebileceğimiz bu hukuki müessese, mükelleflere vergi hukukunda açıkça tarif ve 

tavzif edilmiş olan vergisel ödevleri ve sorumlulukları belirlenen usul ve zamanlarda 

yerine getirme zorunluluğu yükler iken, vergi idaresini de bu vergisel ödevleri ve 

sorumlulukları vergi hukukunda belirlenen usul ve zamanlarda yerine getirmeyenleri 

cezalandırmada önceden belirlenen usul ve kurallar ile sınırlandırmaktadır
205

. 

                                                 

 
204

 Sedat Akbıyık, Vergi Uygulamaları Yönüyle: Denetim Ve Raporlama, Bursa, Ekin Kitabevi, 

2005, s. 89. 
205

 Musa Kazım Ünver, Vergi İncelemesinin Tanımı ve Önemi İle Maliye Politikaları İçerisindeki 

Yeri, Yaklaşım Yayınları, Haziran, 2004, s. 138. 
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Çağdaş devletlerin görevlerini yerine getirebilmeleri, var olan vergi 

potansiyelini tam olarak değerlendirebilmesine ve özellikle yasal olmayan biçimde 

vergi dışı bırakılmış kaynakların ortaya çıkarılabilmesine bağlıdır. Bu konuda vergi 

incelemesi önemli bir müessesedir. Çünkü vergi incelemesinde gösterilecek çaba ve 

etkinlik ölçüsünde devletin gelir sağlama olanakları artacaktır
206

. 

Tüm bunların ışığında vergi gelirleri kamu gelir ve ekonomi politikaları 

açısından gelir sağlayıcı ve ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik bir maliye 

politikası aracı olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal iyileşme 

hedeflerinin gerçekleştirilmesinde bir araç olarak kullanılan vergilerin doğru tespit 

edilip gerçeği yansıtır bir biçimde toplanması özellikle beyan usulünün yer aldığı 

ülkemiz açısından büyük önem arz etmekte ve bunu sağlamada vergi incelemesi en 

etkili yöntem olmaktadır. 

 

A. Vergi İncelemelerinin Vergi Kayıp ve Kaçaklarını Önlemedeki Önemi  

 

 Vergi incelemesi, VUK’ un 134. maddesinde; “ödenmesi gereken verginin 

doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak” şeklinde tanımlanmıştır. 

Vergi incelemesi, sadece ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun tespiti ile sınırlı 

olmayıp, bunun sağlanmasına yönelik tedbirleri de kapsar. Vergi incelemesi, amacı 

ve sınırları önceden belirlenmiş bir vergi hukuku müessesesidir. 

Vergi incelemesi ile
207

; 

- Geçmişe yönelik olarak fiilen var olan vergi kayıp ve kaçağı cezalı olarak 

tarh ve tahakkuk ettirilir. Diğer taraftan geleceğe yönelik olarak potansiyel olarak 

oluşabilecek vergi kayıp ve kaçağının oluşması da engellenir. 

- İnceleme sonucunda, tespit edilen vergi kayıp ve kaçağı dolayısıyla alınacak 

vergi ve cezalar devlet açısından ek gelir niteliğindedir. 

- Kayıt dışı ekonominin önü kesilir. Böylelikle ticaretteki haksız rekabet 

önlenebilir.  

                                                 

 
206

 Akdoğan, ss. 6-7. 
207

 Ünver, s. 138. 
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- Hem sağlanan ek vergi gelirleri ile hem de kayıt dışı ekonominin en aza 

indirilmesi suretiyle sağlanan vergi gelirleri ile bütçe açıklarının en aza indirilmesi 

sağlanır. Bunun doğal sonucu olarak da bütçe açıklarının ekonomide doğuracağı 

olumsuz sonuçların önüne geçilmiş olunur. 

- Vergi, ödeme gücüne göre alınır. Bu suretle gelir dağılımındaki adaletsizlik 

bir nebze olsun iyi yönde düzelir. 

- Vergi yükünün dağılımında adalet sağlanır. Bunun sonucunda da, devletin 

saygınlığı artar. 

- Muhasebe kayıt ve belge düzeninin yerleşmesi sağlanır. 

- Mükellefleri eğitici ve öğretici yönde katkılar sağlanır. 

Bu açıklanan nedenler, vergi mevzuatımızda vergi incelemesi müessesesine 

yer verilmesine neden olup, yukarıda sayılan ve birçok yönüyle önem taşıyan bu 

müessesenin vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi açısından etkisi tartışmasızdır.  

 

B. Vergi İncelemelerinin Maliye Politikası İçerisindeki Yeri ve Önemi 

 

Maliye politikası, devletin; ekonomiye kamu giderleri, vergiler ve 

borçlanmaları gibi mali araçlar ile yaptığı bütün müdahaleleri kapsamaktadır. Devlet, 

belirlemiş olduğu ekonomi politikasının gereklerini maliye ve para politikaları ile 

gerçekleştirir. 

Maliye politikasının en önemli iki aracı kamu harcamaları ve kamu 

gelirleridir. Bu noktada kamusal harcamalar kamu ekonomisinden özel ekonomiye 

yapılan transferleri dolayısıyla özel ekonomi açısından oluşan faydayı, kamusal 

gelirler ise özel ekonomiden kamu ekonomisine çekilen fonları dolayısıyla yine özel 

ekonomi açısından ortaya çıkan maliyetleri- yansıtır. Vergi, kamusal faaliyetlerin 

finansmanında öne çıkan bir araçtır ve ilk tespitte vergi, yukarıda bahsedilen 

etkileşime bağlı olarak özel ekonomiden kamu ekonomisine çekilen fonları temsil 

etmektedir
208

. 

                                                 

 
208

 Özgür Saraç, “Vergi Harcamaları ve İktisadi Etkileri”, Maliye Dergisi,  Cilt: 1, Sayı: 159, 2010, s. 

263. 
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Şüphesiz, devletin maliye politikası ile hedeflediği amaçlarına 

ulaşabilmesinde vergiler vazgeçilmeyecek araçlardan birisidir. Devlet; vergileri 

ekonomik dengeyi sağlamak ve korumak, ekonomik kalkınmayı veya büyümeyi 

gerçekleştirmek, istihdam düzeyini yükseltmek veya tam istihdamı sağlamak, gelir 

dağılımını düzenli hale getirme amaçlarını gerçekleştirmek için bir maliye politikası 

aracı olarak kullanır. Dolayısıyla maliye politikasının temel araçlarından olan 

vergiler için, devletin bilinçli bir vergi politikası oluşturması gerekir. Vergi 

politikasını; devletin, belli ekonomik, mali ve sosyal amaçlara ulaşmak için 

vergilerin miktarında ve bileşiminde yaptığı ayarlamalar şeklinde tanımlayabiliriz.  

Devletin, vergi politikası bazı temel amaçlara hizmet eder şekilde 

oluşturulmalıdır. Bu temel amaçları; 

- Kamu harcamalarının finansmanını sağlamak,  

- Gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmak,  

- Ödemeler dengesi açığını azaltmak, 

- Ekonomik kalkınmayı sağlamak ve bölgesel eşitsizlikleri azaltmak amacıyla 

belli sektör ve bölgelerin gelişmesini teşvik etmek, şeklinde sıralayabiliriz. 

Vergi politikası; ekonomik denge, ekonomik kalkınma ve gelir dağılımı 

üzerinde doğrudan olumlu ya da olumsuz yönde etki yapmaktadır.  

Genel olarak ekonomi politikası içinde hiyerarşik olarak; 

- Maliye politikası, 

- Maliye politikasının araçları arasında vergi politikası, 

-Vergi politikası içinde vergi kayıp ve kaçağını önlemeye yönelik 

alınabilecek temel tedbirlerden biri olan vergi incelemesi şeklinde bir sıralama 

yapabiliriz. 

Bu şekilde yapılacak bir sıralama, vergi incelemesinin genel ekonomi 

politikası içindeki yerini ve önemini ortaya koyar. Bunun doğal bir sonucu olarak 

ekonomi politikası ile uyumlu bir vergi politikası, doğal olarak da ekonomi politikası 

ile uyumlu bir vergi inceleme politikasının saptanması zorunlu hale gelir. Vergi 

inceleme politikası, temel ekonomi politikası ile uyumlu olduğu ölçüde temel 

ekonomi politikasında başarı sağlanacaktır. Çünkü vergi politikasının gereği olarak 

vergilerde yapılacak ayarlamalar ve düzenlemeler, genel anlamda ekonomik dengeyi 

bozucu gelişmelerle mücadele etmede ve işsizliği azaltmada olumlu ya da olumsuz 

etkiler ortaya koymaktadır. Bundan dolayı vergi incelemesi, maliye politikası ile 
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uyumlu ve aynı amaca hizmet eden bilinçli bir politika olarak sistemdeki yerini 

almalı ve şartların gerektirdiği yönde, hacimde ve derinlikte olmalıdır. 

Ne yazık ki ülkemizde, vergi incelemesi politikası, ekonominin koşullarını, 

genel maliye ile para politikalarını, mükelleflerin içinde bulunduğu şartlar dikkate 

alınmayarak, mükellefleri ve vergi idaresi ile vergi müessesesini soyut olarak ele 

alan biçimde belirlenmektedir. Bu durum, maliye politikası ile uyumlu olmayan 

amaçların ve politikaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır
209

. 

 

II. VERGİ İNCELEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ 

 

Önceki bölümlerde de belirtildiği gibi vergi denetim mekanizması içerisinde 

en önemli yere sahip olan müessese vergi inceleme müessesesidir. Vergi 

incelemelerinde etkinlik kavramı, kendisinden beklenilen fonksiyonu yerine 

getirebilme düzeyi olarak tanımlanabilir
210

. Vergi incelemelerinin ölçülebilir 

fonksiyonu caydırıcılık fonksiyonudur.  

Vergi incelemesinde etkinliğin sağlanmasını sadece vergi denetim 

sistemindeki alınacak birtakım tedbir ve düzenlemelerle gerçekleştirmek mümkün 

değildir. Olaya sistem yaklaşımı anlayışından hareketle bir bütün olarak bakılması ve 

vergi idaresinin etkinliği açısından olayın değerlendirilmesi daha uygun olacaktır. 

Ülkemizde Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Vergi Özel İhtisas 

Komisyon Raporunda “Vergi 2007-2013 Vizyonu” “Çağdaş vergi hukuku ilke, 

sistem ve yöntemleriyle çalışan, hukuka bağlı ve mükellef haklarına saygılı, her türlü 

işlemi yargı denetimine açık, etkin bir örgütün yönetim ve denetiminde işleyen, vergi 

kayıp ve kaçağının azaltıldığı, uluslararası gelişmeleri izleyen, vergi yükünün âdil ve 

dengeli dağıtımını mali güç ilkesine uygun şekilde gerçekleştiren, kamu giderlerini 

karşılarken iktisadi etkinliği bozmayan bir vergi sistemine ulaşmak.” olarak 

açıklanmıştır. Vizyonda vergi sistematiğinin işleyişinin yönetim ve denetiminde, 

etkin bir örgütün varlığına vurgu yapılmıştır
211

. 
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Etkin vergi incelemesi, vergi kaçakçılığının önlenmesinde önemli bir işlevi 

yerine getirecektir. Böylelikle vergi kaçakçılığının gelir dağılımını bozucu etkisi gibi 

ve/veya gelir gereksinimi dolayısıyla ekonomiye ek yük getiren kararların alınması 

vb. olumsuz sonuçların ortaya çıkması önlenebilecektir
212

. 

 

A. Vergi Denetim Türlerinden Vergi İncelemesinin Sorunları 

 

Türkiye'de vergi denetim türleri içerisinde en önemlisi olan vergi 

incelemelerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını engelleyen bir çok faktör 

bulunmakla birlikte, daha çok aşağıda belirttigimiz faktörleri açıklamak konunun 

bütünlüğü açısından önem arz etmektedir. 

 

1. Vergi İncelemelerinde Uygulama Birliğinin Sağlanamaması  

 

10 Temmuz 2011 tarihinde, 27990 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Vergi Denetim yapısını 

değiştiren önemli değişiklikler yapıldığı çalışmanın birinci bölümünde belirtilmişti. 

Söz konusu değişiklikle 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname’nin 19. ve 20. maddesinde değişikliğe gidilerek 

“Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı” kurulmuş
213

 ve vergi inceleme birimleri tek çatı 

altında toplanmıştır. Buna rağmen incelenecek mükelleflere karşı uygulama 

birliğinin sağlanması açısından aşağıdaki hususlarda istenilen seviyeye 

ulaşılamamıştır. 

-  Mükelleflere ve haklarına riayet edilmesi, 

- Vergi inceleme elemanlarının çoğunlukla hazineci bir yaklaşımla mükellef 

adına yüksek matrah farkı içeren raporlar yazmaya çalışarak, mükellef lehine olan 

hususların göz ardı edilebilmesi, 
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- Tespit edilen hususların mutlaka mükellefin mülahazaları ile birlikte 

tutanağa geçirilmesi, 

- Sahte belge kullanımı incelemelerinde hangi durumlarda mükellefin kasıtlı 

olduğu kabul edilecekse bunun açıklanması gibi hususlarda tüm inceleme 

elemanlarınca asgari ölçülerde uygulama birliği sağlanamamıştır. 

 

2. Vergi İnceleme Raporlarının Caydırıcılık Sorunu ve Uzlaşma 

 

Vergiyi, hiç tahsil edememektense belirli bir indirim yapılmak suretiyle 

verginin ödenmesini sağlamak amacıyla, uzlaşma müessesesi ilk olarak 1963 yılında 

Türk Vergi Sistemine girmiş ve 1987 yılında kapsamı ve günümüze kadar birçok 

vergi affı kapsamı genişletilerek uygulanmıştır. 

Uzlaşma, mükellef ile idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, yargı 

yoluna başvurulmadan taraflarca konuşulup görüşülerek vergi ve cezanın tutarı 

konusunda anlaşmaya varılmasıdır. 

Mükelleflerin inceleme sonucunda bulunan matrah farkı ve cezalar için 

tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma hakları bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı 

üzere tarhiyat öncesi uzlaşma salınacak vergi ve kesilecek cezaya ilişkin 

ihbarnamenin düzenlenmesinden önceki aşamayı, yani vergi incelemesinin son 

aşamasında yapılan uzlaşmayı ifade eder. 

Tarhiyat sonrası uzlaşma, mükellefe yönelik idari işlem olan tarhiyat 

yapıldıktan sonra gidilebilecek idari bir yoldur
214

. Bilindiği üzere vergi daireleri, 

kendilerine gelen bilgilere göre (bu bilgiler bir rapor veya tutanak şeklinde olur) 

vergi ihbarnamesi, ceza ihbarnamesi düzenleyerek mükellefe tebliğ ederler (ya da 

ilanen tebliğ ederler). Tarhiyat sonrası uzlaşmayı; tarhiyat öncesi uzlaşmadan ayıran 

özellik budur. 

Bir taraftan vergi kaybının önlenmesi için vergi denetimi yapılırken, diğer 

taraftan ise mükellefleri, vergilendirmeye ilişkin işlemlerde sorumsuzca 

davranmasına sebep olabilecek “ileride nasıl olsa uzlaşma müessesesinin 

varlığından dolayı vergi dairesiyle anlaşarak, ödemediğim vergiyi cezasıyla birlikte 
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indirimler yapıldıktan sonra taksitler halinde öderim” düşüncesine yönlendirebilecek 

bir müessese olan uzlaşma müessesesi tezat oluşturmaktadır ve ülkemizde 

caydırıcılık etkisi zaten çok azalmış olan vergi cezalarının etkinliği, uzlaşma ile daha 

da azalmaktadır
215

. 

Uzlaşma müessesinin varlığı vergi denetimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Denetimin etkin olması için verilen cezaların caydırıcılık etkisini çok büyük bir 

oranda nötrleştirmektedir. Bu da yapılan vergi incelemeleri neticesinde hazırlanan 

raporlara yönelik, gerek denetimden beklenen etkinliğin ve gerekse denetimin 

caydırıcılık rolünün yok olmasına neden olmaktadır. 

 

3. Mükelleflerin İncelenme Oranlarının Düşüklüğü     

  

Vergi denetimi, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde etkin olan bir 

uygulama aracıdır. Denetim; etkinlik, caydırıcılık ve eğiticilik fonksiyonlarını yerine 

getirdiği ölçüde anlamlı sonuçlar doğuracaktır. Bunun için toplumun her zaman 

denetlenmeye hazır ve açık olması gerekmektedir
216

. 
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216

 Selçuk Tekin, “Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 

181, 2003, s.69. 



84 

 

 

 

Tablo 7: Mükelleflerin İncelenme Oranları 

 

Yıllar İncelenen 

Mükellef 

Sayısı 

Mükellef 

Sayısı 

(Gelir 

Vergisi) 

Mükellef 

Sayısı 

(Kurumlar 

Vergisi) 

Mükellef 

Sayısı 

Toplamı 

Denetim 

Oranı 

2005 57.768 1.691.499 593.166 2.284.665 2,53 

2006 76.051 1.712.719 608.981 2.321.700 3,28 

2007 80.091 1.724.366 634.569 2.358.935 3,40 

2008 72.911 1.701.865 640.679 2.342.544 3,11 

2009 28.873 1.683.308 640.786 2.324,094 1,24 

 

Kaynak:http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/AIGMS/2009/TABLO_1.xls.htmve

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/AIGMS/2009/TABLO_9.xls.htm ve T.C. 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 Yılı Faaliyet Raporu, (06.05.2014). 

 

Denetim oranlarının düşük olması, ülkemizin adeta “vergi cenneti” olarak 

görülmesine neden olmaktadır
217

. İnceleme oranlarının 5 yıllık ortalaması % 2,7 dir. 

Her yıl farklı bir mükellefin inceleneceği varsayıldığında, bir vergi mükellefi 37,03 

yılda bir defa vergi incelemesine tabi tutulabilecektir. Bu da mükellefler nezdinde 

inceleme yapılmasının caydırıcılığını azaltmaktadır. 

 Vergi denetiminin yapısında ciddi değişiklikler getiren 646 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’ nın kurularak denetim 

birimlerinin birleştirilmesi ve vergi müfettişi sayısının arttırılması mükelleflerin 

incelenmesi oranını arttırıcı etki yaratacağı beklenmektedir. 

 

 4. Vergi İnceleme Raporlarına Karşı Açılan Davalar ve Çıkarılan Aflar 

    

Vergi ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde, mükellef açısından iki yol vardır. 

Bunlardan birincisi idari aşama, ikincisi de yargı aşamasıdır. İdari aşamada 

mükellefler ile vergi idaresi uzlaşma yoluna giderlerken yargı aşamasında ise 
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mükellefler kendilerine yapılan uygulamaların haksız oldukları savına dayanarak 

vergi mahkemelerine başvurmaktadırlar. 

 Dava yoluna başvuran mükelleflerin mahkemeye yeni delil sunması 

durumunda idarenin raporlar düzenlendiği için karşı delilleri ortaya koyamaması 

durumu ve raporu düzenleyen vergi denetim elemanı ile savunmayı yapan vergi 

idaresi elemanının birbirinden farklı olması vergi inceleme raporlarına ilişkin tarh 

edilen vergi ve cezaların erozyona uğramasına sebebiyet vermektedir. 

 Ayrıca meclis tarafından sık sık çıkarılan vergi afları, uygulamadan önce ve 

sonra gerekli önlemlerin alınmaması veya alınsa bile bunların başarılı olmaması ve 

mükellefe sık sık vergi affı uygulamasına başvurulabileceği şeklinde izlenim 

verilmesi durumunda ise mükelleflerin adalet düşüncelerinin zedelenmesinden uzun 

dönemde vergi uyumunun azalmasına kadar bir dizi olumsuzluğa neden olmaktadır 

218
. 

Vergi suçu işleyen mükellefler için ise ilerde nasıl olsa af çıkarılır umudu 

olduğundan, bu durum mükellefleri vergi kaçırmaya yöneltmiştir. Dolayısıyla 

sıklıkla çıkarılan aflar vergi incelemeleri sonucunda bulunan matrah farkları ve 

uygulanan cezaları etkisiz hale getirmektedir. Bu nedenle sık sık vergi affı 

çıkarılmamalıdır
219

. 

 

5. Mükellef Harcamalarının Vergi İncelemelerine Dâhil Edilemeyişi 

 

Ülkemizdeki idari yapı, vergi sistemi, vergi yargı sistemi bütün mükelleflerin 

gelirlerinin kavranmasına olanak tanımamaktadır. Vergi mükelleflerinin faaliyetlerini 

takip ederek elde edilen gelirlerin kavranması söz konusu olamamaktadır.  

Elde edilen gelir kaynakta tespit edilmezse bile ya harcama ya da tasarruf 

olarak ortaya çıkacaktır.  
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Harcama veya tasarruf olarak ortaya çıkan gelirin kaynağıyla ilişkilen-

dirilerek vergilendirilmesi net artış teorisi olarak tanımlanmaktadır.  

Ortaya tasarruf veya harcama çıktığı zaman mükelleflerin bu harcama veya 

tasarruflarını kanunlara uygun, vergisi ödenmiş veya veraset yolu ile intikal etmiş 

veya kanuni istisna hadleri içerisinde elde edilmiş bir gelirle ilgili olduğunu ispat 

etmeleri her halde mükelleflerin en temel yükümlülüğü olmalıdır.  

Harcama ve tasarrufların vergiye tabi tutulmuş veya vergiye tabi olmayan 

kazançlardan sağlandığı kanıtlanmayan bir kazanç unsurunun vergi incelemesi 

yapılarak tespit edilmesi halinde tespit edilen harcama veya tasarruf tutarı, harcama 

veya tasarrufun mevcudiyetinin tespit edildiği dönemden bir önceki dönemde elde 

edilmiş ve vergisi ödenmemiş kazanç olarak dikkate alınacaktır.  

VUK’ un 30. maddesi ikinci fıkrasına 4008 sayılı Kanun’la eklenen 7. bent 

ile mükelleflerin her türlü harcama ve tasarruflarını vergisi ödenmiş veya vergiye 

tabi olmayan kazançlardan sağladıklarını kanıtlayamamaları durumunda bu gelir ve 

kazanç unsurlarının vergiye tabi tutulmasını sağlayacak bir düzenleme yapılmıştır. 

Ancak bu unsurların vergilendirilebilmesi için vergi incelemesi yapılması 

gerekmektedir. Ne var ki bu uygulama; 1995 yılından itibaren yürürlüğe girmiş 

olmasına rağmen sonradan yapılan bazı düzenlemelerle askıda kalmıştır
220

. 

Vergi incelemelerinin daha etkin bir şekilde uygulanması açısından incelenen 

mükelleflerin tasarruf ve harcamalarının da mutlak surette ve hiçbir koşul olmaksızın 

incelemenin kapsamı içerisine alınması gerekmektedir. 

 

6. Yetişmiş Vergi İnceleme Elemanlarının Başka Kurumlar ile Özel 

Sektöre Geçişi Sorunu 

 

Vergi incelemesinde bulunan denetim elemanlarının özel sektörde bağımlı ya 

da bağımsız olarak kendi işlerinde daha yüksek ücretlerle iş bulabildiği veya 

kazançlar elde edebildiği bilinen bir gerçektir.  
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Bilindiği gibi inceleme elemanları hem kamuda hem de özel sektörde iş 

imkânına sahiptir. Özellikle ekonominin önde gelen kurum ve kuruluşları için 

kaynakta oluşturmakta, bilgi düzeyleri, nitelikleri ve moral değerleri itibariyle özel 

kesimce çok iyi imkânlar sunularak talep edilmektedir. Bu yüzden vergi denetim 

birimleri yıllardır kan kaybetmektedir.  

Özellikle, 1989 yılında yürürlüğe giren 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun
221

 

getirmiş olduğu olanaklar çerçevesinde, vergi inceleme elemanlarından istifa yoluyla 

ayrılanların sayısı bir hayli artmıştır. Daha iyi imkânlara sahip olmak; ya özel 

sektörde üst düzey yönetici ya da Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak amacıyla 

denetim birimlerinden son yıllarda yoğun bir şekil ayrılmalar olmuştur.   

Görüldüğü gibi denetim elemanları verimli olmaya başladıkları çağlarda 

kamudan ayrılmaktadır. Bu denetim elemanlarından kamunun yararlanabilmesi için 

bu elemanların özlük haklarının düzeltilmesi, turne dönemlerindeki giderlerinin 

gerçekçi bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir
222

.  

 

 7. Vergi İncelemelerinde Branşlaşmanın Sağlanamayışı 

 

 Vergi inceleme elemanları, her türlü vergi incelemeleriyle uğraşmakta ve her 

vergi konusunda ve sektöre yönelik bir çalışmaya girmesi, araştırmaya ayrılan 

zamanı uzatmaktadır. Sonuçta daha az yükümlü incelemeye tabi tutulabilmektedir. 
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  Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde 
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Her ne kadar mevcut denetim örgütlerinde fiili bir ihtisaslaşma varsa da, 

çalışma esasları buna göre belirlenmemektedir
223

. 

 

8. Mükelleflerin Vergi İncelemesi Konusundaki Eğitim Düzeylerinin 

Yetersizliği 

 

Vergi mükelleflerinin bilgi düzeyleri ve vergi ödevlerini zamanında ve doğru 

olarak yerine getirme alışkanlıklarını kazandırmak, vergi incelemelerinde etkinlik 

açısından önem taşımaktadır. 

Vergi bilinci toplumdaki ahlaki ve sosyal değişimlerden etkilenen bir 

olgudur. Toplum bireylerinin devletten memnuniyetsizlikleri, mükelleflerin vergi 

yükünün adil dağıtılmadığına inanmaması, vergi gelirlerinin kamu hizmetleri için 

harcanmaması, vergi idaresine ve yargısına güven duyulmaması gibi etkenler vergi 

bilincinin aşınmasına dolayısıyla vergi uyumsuzluğuna neden olacaktır
224

. 

Dolayısıyla eğitim olmadığı zaman, sadece vergi denetimi yapmakla vergi 

kaçakçılığının önlenmesi mümkün değildir. Önemli olan halkı eğiterek, halktaki 

vergi bilincini artırarak vergi kaçakçılığını önleyebilmektir. Vergi denetimleri 

yoluyla vergi bilincini yerleştirmek etkili de olsa, yalnız başına yetersiz kalmaktadır. 

Bu nedenle vergi ile ilgili olarak topyekûn bir eğitim seferberliği gerekmektedir. 

Sonuç olarak mükelleflerin hakları konusunda gerekli bilgilendirmeler 

yapılmalıdır. Bu hem incelemelere hız verecek hem de mükellef idare işbirliğini 

güçlendirecektir. Kişilerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, mükellefleri 

bilgilendirmekle ve iyi ilişkiler kurmakla mümkündür. Dolayısıyla, vergi idaresinin, 

mükellefi zorlayıcı değil yol gösterici olması gerekir
225

. 

 

 

                                                 

 
223

 Murat Koç, Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçağı ve Bunların Önlenmesinde Vergi Denetiminin 

Etkinliği, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 

2011, s. 208.  
224

 İbrahim Kumluca, “Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler”, Vergi Sorunları Dergisi, Cilt: 

1, Sayı: 180, 2003, ss.94-95. 
225

 Vergi bilincinin artırılması için 5345 sayılı Kanunla Gelir İdaresi Başkanlığının merkez 

teşkilatlarından Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı bu amaçla kurulmuştur. 
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9. Belge Düzeninin Sağlanamayışı  

 

Vergi incelemesi sırasında inceleme elemanının vergi matrahının 

doğruluğunu araştırırken başvurduğu en temel kaynak defter, belge ve kayıtlardır. 

Defter, belge ve kayıtlar sayesinde mal ve hizmet hareketlerinin büyüklüğü ve ne 

kadarının mükellefin beyanına yansıdığı araştırılıp tespit edilmektedir. 

Vergi incelemelerinin dayandığı ana kaynak niteliğindeki belge ve kayıt 

düzeni vergi yasalarının temel öncelik verdiği konular arasında yer almaktadır. Vergi 

yasalarının belge ve kayıt düzenine büyük önem vermesi aslında beyan esası ile de 

yakından ilişkilidir. Vergi idaresinin mükellef beyanlarının doğruluğunu kontrol 

edebilmesi, daha açık bir ifadeyle, vergi denetimi yetkisini kullanabilmesi açısından 

belge ve kayıt düzeni önemli bir fonksiyona sahiptir. Belge ve kayıt düzenine en az 

vergi idaresi kadar mükellefin kendisi de ihtiyaç duymaktadır. Çünkü belge ve defter 

kayıtları mükellefin beyanının doğruluğunu ispatlaması için de önemli bir kanıttır
226

. 

Netice olarak defter, kayıt ve belgelerin usulüne uygun, gerçek durumu 

yansıtacak şekilde düzenlenmemesi vergi incelemelerinin etkinliğini azaltarak gerek 

idare gerekse de mükellefler açısından özenle üzerinde durulması gereken en önemli 

unsurların başında gelmektedir. 

 

10. Teknolojik İmkânların Yetersizliği 

 

Bilindiği üzere vergi incelemesi müessesesinin temel amacı, ödenmesi 

gereken verginin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. İncelemelerin 

tam ve etkili bir biçimde gerçekleşmesi için, en iyi düzeyde teknolojinin sunduğu 

imkânlardan yararlanması şarttır. 

Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve vergi incelemelerinde etkinliğin 

arttırılması amacına yönelik olarak, ülkemizde bilgisayar destekli birçok proje ve 

çalışma devreye sokulmuştur. Bu proje ve çalışmalar yoluyla mükelleflerin daha 

                                                 

 
226

 Niyazi Cangir, “Muhasebecilik ve Müşavirlik Mesleği: Vergi İdaresi ve Vergi Denetimi Açısından 

Bir Değerlendirme”, Vergi Dünyası Dergisi, CD’si, Cilt: 1, Sayı: 241, 2001. 
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yakından izlenebilmesi, mükellefiyete ilişkin işlemlerin daha kolay görülmesi ve 

mükelleflere ait bilgilerin depolanarak gerekli birimlere ulaştırılması amaçlanmıştır.  

Bu proje ve çalışmalara ait aşağıdaki şu örnekleri verebiliriz
227

: 

- Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP, VEDOP-2), 

- Nakil Vasıtaları Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (MOTOP), 

-Vergi Dairesi İzleme Sistemi (VEDİS), 

- Elektronik Banka Tahsilatları Projesi (e-VDO), 

- E-Beyanname Uygulaması, 

- Veri Ambarı (VERİA) Çalışmaları, 

- Vergi Denetmeleri Otomasyon Sistemi (VEDOS), 

- Elektronik Muhasebe Kayıtları Arşivi Sistemi (EMKAS), 

- Vergi Kimlik Numarası Uygulaması.  

Her ne kadar son yıllarda teknolojik alt yapı çalışmaları idarece önemsense de 

yeterli olmamaktadır. Denetimin daha güçlü ve etkin kılınması uygun tüm teknolojik 

enstrümanların denetim sürecinde kullanılması ile mümkün olacaktır. Güçlü bir vergi 

idaresinin kurulabilmesi ve mükelleflerin bu idarenin güvenilirliğine, etkinliğine ve 

verimliliğine inanması,  ancak kısa bir sürede vergi idaresinin tam olarak 

otomasyona geçmesi ile mümkün olabilecektir
228

.  

 

III. KAMU KESİMİNDEKİ DENETÇİLER İÇİN ULUSLARARASI YÜKSEK 

DENETİM KURUMLARI TEŞKİLATI’NIN ( INTOSAI ) MESLEKİ AHLAK 

KURALLARI VE VERGİ İNCELEMESİ İLİŞKİSİ  

 

Kamu Kesimindeki Denetçiler İçin Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları 

Teşkilatı (INTOSAI), kamu kesimindeki denetçiler için uluslararası nitelikli mesleki 

ahlak kurallarının oluşturulmasını zorunlu görmüştür. Bu doğrultuda
229

; 
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- Mesleki ahlak kuralları, denetçilerin günlük çalışmalarını yönlendirmek 

amacına yönelik değerleri ve prensipleri içeren kapsamlı bir bildiridir. Kamu kesimi 

denetçilerinin sahip oldukları bağımsızlık, yetkiler ve sorumluluklar; Yüksek 

Denetim Kurumu’nun ve denetim görevinde çalıştırdığı personelinin (atanmış veya 

görevlendirilmiş) yüksek meslek ahlakı sergilemelerini gerektirir. Kamu kesimi 

denetçileri için mesleki ahlak kuralları, genelde devlet memurlarına ilişkin meslek 

ahlakı gereklerini ve özelde ise, mesleki yükümlülükleri de dâhil olmak üzere, 

denetçilerin meslek ahlakı gereklerini dikkate almalıdır. 

- Denetçilerin davranışları her zaman ve her koşulda kusursuz olmalıdır. 

Mesleklerinin yürütülmesine ilişkin herhangi bir zaaf veya özel hayatlarındaki 

herhangi bir uygunsuz davranış, denetçilerin ve temsil ettikleri Yüksek Denetim 

Kurulu’nun dürüstlüğüne ve ayrıca yapılan denetim işinin kalite ve geçerliliğine 

gölge düşüreceği gibi, söz konusu Yüksek Denetim Kurulu’nun güvenilirliği ve 

yeterliliği hakkında da kuşkular uyandırır. Kamu kesimindeki denetçiler için geçerli 

mesleki ahlak kurallarının kabul edilmesi ve uygulanması denetçilere ve yaptıkları 

işlere karşı güven ve inanç duyulmasını sağlar. 

- Yüksek Denetim Kurumunun güvenilen ve inanılan bir kurum olarak 

değerlendirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Denetçi bu amaca ancak, dürüstlük, 

bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve yeterlik gibi beş temel kelimede saklı olan 

mesleki ahlakın gerektirdiği kavramları kabul ederek ve bunları uygulayarak hizmet 

edebilir. 

- Denetçiler, kendi aralarında ve meslek içinde iyi ilişkileri ve işbirliğini 

geliştirecek biçimde davranmalıdırlar. Bir mesleğin kendi üyeleri tarafından 

desteklenmesi ve üyeler arasındaki işbirliği, meslek karakterinin hayati önemi haiz 

unsurlarıdır. Bir denetçiye kamuoyunca gösterilen güven ve duyulan saygı, geçmişte 

ve günümüzde bu yönde çaba göstermiş bütün denetçilerin ortak başarısının 

ürünüdür. Bu nedenle denetçinin diğer meslektaşlarına adil ve dengeli bir biçimde 

davranması gerek denetçilerin gerekse kamunun yararınadır. 

- Dürüstlük, doğruluk ve adalet kavramlarıyla ölçülebilir. Dürüstlük, diğer 

taraftan denetçilerin, denetimin ve mesleki ahlak standartlarının şeklini ve ruhunu 

özümsemelerini gerektirir. Ayrıca dürüstlük; denetçilerin bağımsızlık ve tarafsızlık 

prensiplerine bağlı kalmalarını, mesleğin gerektirdiği kusursuz davranış 

standartlarına uymalarını, kamu yararını gözeterek karar vermelerini ve işlerinin 
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yürütülmesi ile Yüksek Denetim Kurulu kaynaklarının kullanımında tam bir 

dürüstlük göstermelerini gerektirir.  

- Denetlenen kurumdan ve diğer ilgili çevrelerden bağımsız olmak denetçiler 

için kaçınılmazdır. Bu, denetçilerin bağımsızlıklarını artıracak veya hiç bir hal ve 

şartta azaltmayacak şekilde davranmaları anlamına gelir. 

- Denetçiler yalnızca denetlenen kurumdan ve diğer ilgili çevrelerden 

bağımsız olma yönünde çaba sarf etmekle kalmamalı ve fakat incelemeye tabi 

tuttukları konuları ele alışları sırasında da objektif olmaya özen göstermelidirler. 

- Denetçilerin, gerçekte bağımsız ve yansız olmaları kadar böyle oldukları 

şekilde algılanmaları da çok önemlidir. 

- Denetçiler, denetlenen kurum veya diğer ilgili taraflarca ileri sürülen 

bilgileri değerlendirmek durumundadırlar. Bu bilgi, denetçilerin kanaatlerine tarafsız 

bir biçimde yansımalıdır. Ancak bunlar denetçinin kendi varacağı sonucu 

etkilememelidir. 

- Görevlerinin ifası sırasında elde ettikleri bilgileri denetçiler kendilerine veya 

başkalarına kişisel yarar sağlamak amacıyla kullanmamalıdırlar. Bundan başka, 

denetçilerin diğer kişi ve kuruluşlara adil ve makul olmayan bir üstünlük (avantaj) 

sağlamak amacıyla denetledikleri kuruma ilişkin bir bilgiyi açıklamamaları veya söz 

konusu bilgiyi başka kişilere zarar vermek amacıyla kullanmamaları gerekmektedir 

- Denetçiler denetim yaparken, denetime nezaret ederken, denetim raporlarını 

düzenlerken gerekli mesleki özeni göstermelidirler. 

- Denetçiler denetimlerinde mümkün olan en yüksek nitelikli metod ve 

uygulamaları kullanmalıdırlar. Denetimin yürütülmesi ve raporların yazılması 

sırasında denetçilerin görevi, temel önermelere ve genel kabul görmüş denetim 

standartlarına bağlı kalmaktır. 

- Denetçiler mesleki sorumluluklarını yerine getirebilmek için ihtiyaç 

duydukları becerileri sürekli geliştirmek ve güncelleştirmek zorundadırlar.  

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI), kamu 

kesimindeki denetçiler için oluşturmuş olduğu uluslararası nitelikli mesleki ahlak 

kurallarının mutlak surette vergi inceleme elemanlarının da riayet etmesi gereken 

standartlardandır. 
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IV. VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNDE VERGİ 

İNCELEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK 

ÖNERİLER 

 

Çalışmamızın bu bölümde, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadelede çok önemli 

bir role sahip olan vergi denetim türlerinden vergi incelemesinin var olan ve daha 

önce değinmiş olduğumuz sorunlarının ortadan kaldırılabilmesi için 

gerçekleştirilebilecek birçok çözüm önerisi içerisinde en önemlileri olduğu 

düşünülen önerilere yer verilecektir.  

 

A. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile Birlikte Gelir İdaresi 

Başkanlığının da İnceleme Faaliyetlerinde Bulunması Gerekliliği 

 

Vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinin etkin bir vergi denetimiyle 

desteklenmezse başarı sağlanamayacağı açıktır. Vergi denetiminde yeniden 

yapılanma ve denetim birimlerinin birleştirilmesinin hayata geçirilmesi çalışmamızın 

birinci bölümünde de detaylandırdığımız gibi 646 sayılı “Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile 

vergi denetiminde yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Söz konusu bu yeni yapının 

özünü denetim birimlerinin birleştirilmesi oluşturmuştur. 

Geçmişte Gelir İdaresi Başkanı’na bağlı olarak çalışan ve 2009 yılında 363 

kişiden oluşan gelirler kontrolörleriyle birlikte maliye bürokrasisinin merkezi 

denetim birimlerinde yaklaşık 864 kişilik güçlü bir mesleki kadro istihdam edilmişti. 

Maliye bürokrasisinin taşra denetim birimini oluşturan Vergi Denetmenleri (2009 

yılında sayıları 2779), Türkiye’nin 26 ilinde, o ilin Vergi Dairesi Başkanı’na bağlı 

olarak görev yapmaktaydı
230

. 646 sayılı KHK ile Maliye Müfettişleri, Hesap 

Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri birleştirilerek Vergi 

Denetim Kurulu oluşturulmasıyla VUK da vergi dairesi müdürleri dışında Gelir 
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Abdulkadir Ünal, Türkiye’de Vergi Denetimi ve Vergi Denetmelerinin Denetim İçindeki Rolü, 

Vergi Denetmenleri Genel Merkezi, Ankara, 2007, ss. 17-23. 
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İdaresi Başkanlığında vergi incelemesi yapma yetkisine haiz hiçbir birim 

kalmamıştır. Vergi inceleme birimlerinin birleştirilmesi her ne kadar olumlu olsa da 

altyapı ve bünyesinde bulunan yeterlilikli uzmanları ile Gelir İdaresi Başkanlığı gibi 

bir örgütün bunun dışında bırakılması vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde 

vergi denetiminin etkinliğini zayıflatmıştır.  

Son gelişmelerle gelir idaresi başkanlığı neredeyse sadece zamanında 

ödenmeyen vergilerin cebri tahsilâtı esnasında devreye giren bir kurum haline 

gelmiştir. Zira günümüzde artık mükellefin beyanname vermesi, tahakkukun 

yapılması vs. internet üzerinden vergi dairesine gelinmeksizin gerçekleştirilmekte, 

tahakkuk eden vergiler de bankalar kanalıyla tahsil edilmektedir
231

.  

Bu noktada verimsiz ve etkin olmayan incelemelerle az da olsa inceleme 

faaliyetinde bulunan ve vergi dairesi bünyesinde oluşturulan vergi dairesi 

müdürlerine bağlı çalışan tarama ve kontrol servisleri mutlak surette etkin bir yapıya 

kavuşturulmalıdır. Böylece çok basit tespitlerle sonuca ulaşılabilecek veya 

incelemesinde yarar görülmeyen yükümlüler ayıklanarak, vergi inceleme 

elemanlarının bu gibi işlerle vakit kaybetmeleri önlenmiş olacak ve vergi inceleme 

elemanlarının daha verimli çalışma yapabilme olanakları sağlanacaktır
232

.  

Gelir İdaresi bünyesinde çalışan Devlet Gelir Uzmanları ile mesleğe yarışma 

sınavı ile girip yeterlik sınavını vererek Gelir Uzmanı olan yaklaşık 5.000 kişi gelir 

mevzuatı konusunda yetişmiş eleman durumundadırlar ve GİB bünyesinde nispeten 

verimsiz ve atıl olarak beklemektedirler. Hâlbuki bir ülkedeki vergi yönetiminin 

sergilediği performans, diğer kamu yönetim birimlerinin faaliyetlerini etkilediği gibi, 

özel sektör faaliyetlerinin performansı açısında da önem taşımaktadır. Bu açıdan 

kaliteli hizmet sunumunu hedef alan, başarılı bir vergi yönetiminin ülke açısından ne 

gibi üstünlükler sağlayacağı her zaman için değerlendirilmelidir
233

. Dolayısıyla söz 

konusu bu personelin ve güçlü alt yapısının da harekete geçirilmesiyle gerekli eğitim 

faaliyetleri tamamlanması kaydıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli 
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 Şeker, s. 25. 
233

 Özgür Saraç, “Türk Vergi Yönetiminde Toplam Kalite”, Türk İdare Dergisi, İzmir, 2000, Cilt: 1, 
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olarak sınırlıda olsa Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde 

vergi inceleme faaliyetleri yürütülmeli ve etkin hale getirilmelidir. Bu sayede vergi 

denetim sisteminde daha kaliteli bir hizmet anlayışı ile birlikte mükelleflerin vergi 

uyumu da en üst seviyede sağlanabilecektir.       

Burada asıl hedef vergi kayıp ve kaçaklarını önlemede ve özellikle kayıt dışı 

ekonomi ile mücadelede Gelir İdaresi Başkanlığını etkin bir şekilde kullanmak 

olmalıdır. 

 

B. Vergi İncelemelerinin Etkinliğinin Arttırılması Adına Gelir İdaresi 

Başkanlığınca Kayıt Dışı Ekonominin Varlığının Azaltılması Gerekliliği ve 

Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı  

 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede başarı kazanılması ve kayıt dışılığın 

azaltılması için kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin devlet politikası olarak 

benimsenmesi, bu konuda sürekli bir çalışma grubunun oluşturulması, stratejik eylem 

planının hazırlanması, kurumlar arası işbirliği ve eşgüdüm sağlanması ve etkin bir 

izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Şurası kesindir ki; 

kayıt dışılığı etkileyen dinamiklerin doğru analizine dayalı bir strateji ile etkin ve 

sonuç odaklı bir çözüm üretilebilecektir
234

. Bu sayede de vergi gelirlerinin 

arttırılmasının yanında aynı paralelde vergi incelemelerinin de daha sağlıklı 

yapılabilmesine de önemli katkılar sağlanacağı kaçınılmazdır.  

 Bu çerçevede 2008 Yılı Programında, “Rekabet Gücünün Artırılması” 

gelişme ekseninin alt başlıklarından birisi “Ekonomide Kayıt Dışılığın Azaltılması” 

şeklinde belirlenmiştir. Buna yönelik olarak alınan politika öncelikleri ve 

tedbirlerinden ilki de “İlgili tüm tarafların katkısıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadele 

stratejisinin oluşturulması” olmuştur. 

Sorumlu kuruluşun Gelir İdaresi Başkanlığı olarak belirlendiği söz konusu 

tedbirde; işbirliği yapılan kurumlar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
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 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı, 05.02.2009 tarih ve 27132 sayılı RG’ de 

yayımlanmıştır. 
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Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 

Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası 

Düzenleme Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dur. Adı 

geçen kurumlarla yapılan toplantı ve çalışmalar sonucunda Haziran 2008’de “Kayıt 

dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı” oluşturulmuştur
235

. 

Nitekim, 2008-2010 dönemi “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi 

Eylem Planı’nda, suç ekonomisi-kara para ile mücadele kapsamında 

değerlendirilecek eylemler yer almamış, 2011-2013 dönemi Eylem Planında da bu 

doğrultuda hazırlanan 47 eylem, aşağıda sıralanan 5 amaç çerçevesinde 

belirlenmiştir.   

 - Gönüllü Uyumun Artırılması  

 - Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi  

 - Yaptırımların Caydırıcılığının Artırılması  

 - Veri Tabanı Paylaşımı  

 - Toplumsal Farkındalığın Artırılması  

 Eylem Planı, 2008-2010 dönemi Eylem Planında yer alan eylemlere ilişkin 

gerçekleşme sonuçları, kurumlardan gelen eylem önerilerinin değerlendirilmesi ve 

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun önerileri çerçevesinde hazırlanmıştır.  
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 http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/Kayit_disi_2009tr.pdf (12.12.2013) 
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Tablo 8: Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013) Çerçevesinde 

Yapılan Denetim Sonuçları.  

 
Denetime Katılan 

Personel Sayısı 

Denetlenen Mükellef 

Sayısı 

Mükellefiyet Tesis 

Ettirilen Kişi Sayısı 

Kesilen Ceza 

Miktarı ( TL ) 

5.574 405.472 13.089 5.197.608,31 

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere Gelir İdaresi Başkanlığının 2012 faaliyet 

raporu verilerine göre 07/05/2012-14/05/2012 tarihleri arasında kayıt dışı faaliyette 

bulunduğu değerlendirilen yerlerden başlamak üzere tüm il ve ilçe merkezlerinde, 

belediye ve diğer kurum ve kuruluşların da verilerinden istifade edilmek suretiyle 

Sosyal Güvenlik Kurumu denetim elemanları ile birlikte yoklama, yaygın ve yoğun 

denetim çalışmaları yapılmıştır. Çalışmaya 5.574 personel katılmış, 405.472 

mükellef denetlenmiş, 13.089 adet mükellefiyet tesis ettirilmiş ve toplam 

5.197.608,31 TL ceza kesilmiştir
236

. 

Diğer taraftan, kayıt dışı ekonomiyle mücadele aynı zamanda kayıt dışı 

istihdamla mücadeleyi de kapsamaktadır. Bununla birlikte, hazırlanmakta olan 

Ulusal İstihdam Strateji Belgesinde kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda 

kapsayıcı hedefler yer aldığından, Eylem Planında bu türden eylemler tekrar 

edilmemiş, ancak, gelir-istihdam boyutunda kurumlar arası işbirliği gerektiren 

eylemlere yer verilmiştir
237

. Böylece vergi denetim türlerinin içerisinde en önemlisi 

olan vergi incelemelerinin de daha etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.  

  

C. Mevzuatın Yenilenip Sade ve Anlaşılır Hale Getirilmesi 

 

Vergi mevzuatımızda çeşitli belirsizliklerin ve boşlukların olması, vergi 

kanunlarının sık sık değişmesi, sistemin çok karışık olması dolayısıyla farklı 

yorumlara yol açması, ülkenin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olmaması gibi 

                                                 

 
236

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/faaliyetraporlari/2012/faaliyetraporu2012.pdf  (14.01.2014) 
237
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http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Kayit_Disi_Ekonomiyle_Mucadele_Stratejisi_Eylem_Plani_2011_2013.pdf


98 

 

 

 

sebepler, etkin bir vergi incelemesinin yapılması önünde önemli bir engeldir
238

. 

Mevzuatta sık sık yapılan değişiklikler bu değişikliklerin takibini zorlaştırmış ve 

tekrar tekrar kanunlara bakılmasını zorunlu hale getirmiştir. 

İnceleme elemanlarınca etkin bir vergi incelemesinin yapılabilmesi için 

mevzuatta istikrar sağlanmalı, hazırlanan kanunlar açık, sade ve anlaşılabilir 

olmalıdır.  

 

D. Vergi İnceleme Elemanları için Etkin Performans Değerlemesi 

Yapılmalı ve İncelemelerde Hız Kazandırıcı Teknolojik Olanaklar Kullanılmalı 

 

30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 

“Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği” ile Vergi 

Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir 

şekilde değerlendirilmesi için Performans Değerlendirme Sistemi oluşturulmuştur. 

Performans Değerlendirme Sistemi, Vergi Müfettişlerinin; görev yaptıkları 

süre içindeki sınavlarda elde ettikleri başarı derecesini, iş performanslarına ilişkin 

Grup Başkanlarının değerlendirmelerini, düzenledikleri vergi inceleme raporları 

hakkında rapor değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirmeleri, 

düzenledikleri diğer inceleme, araştırma, görüş, denetim ve soruşturma raporları 

hakkında yapılan değerlendirmeleri, lisansüstü eğitim düzeyleri ile benzeri kriterleri 

esas almaktadır
239

. Söz konusu yönetmelikle performansa yönelik olumlu bir adım 

atılmasına rağmen şu haliyle kaliteli bir incelemeyi sağlayıcı etkisinden çok uzaktır. 

Çünkü uygulamada yönetmelikteki amacından çok rapor sayısının arttırılması 

amacının güdüldüğü görülmektedir. Dolayısıyla inceleme elemanlarının daha doğru 

tespitler yapacağı etkin bir performans sisteminin oluşturulması gerekmektedir. 

Vergi inceleme çalışmalarının tam ve etkili bir biçimde gerçekleşmesi için, 

inceleme yapan ya da incelemeyle ilgili görevli bulunan personelin hem rahat 
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 Devlet Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Vergi Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu, Ankara 2001. 
239

 T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu 2012 Faaliyet Raporu, s. 35. 

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2FDocuments%2FDosya%2Fvergi+denetim+kurulu_2005

13.pdf ( 07.01.2014 ) 
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çalışma koşullarına sahip olması hem de en iyi düzeyde teknolojinin sunduğu 

imkânlardan yararlanması gerekmektedir. Bu sayede vergi incelemesi yapan 

elemanlara sağlıklı bilgi akışı sağlanacak ve böylece denetim elemanlarının veri 

toplama süresi kısalacak ve incelemelerin süratle tamamlanması sonucunda vergi 

denetimlerinde etkinlik ve verimlilik artacaktır. 

Denetim elemanlarının vergi incelemelerinde mükellefin ekonomik faaliyeti 

ile ilgili bilgi sahibi olan kamu kurumlarıyla elektronik bilgi akışı sağlanırsa, denetim 

hem kısa sürede, hem de daha etkin ve verimli olacaktır. Yani mükelleflerin yasal 

kayıtlarının elektronik ortam aracılığıyla vergi denetim elemanlarına aktarımına 

imkân veren özel bir yazılımın kullanılmaya başlanmasıyla incelemeler hız ve 

etkinlik kazanacaktır
240

. Son zamanlarda VDKB’ nin özellikle üniversitelerin elektrik 

elektronik, bilgisayar mühendisliği, istatistik, ekonometri vb. bölümlerinden de 

personel istihdam etmesi olumlu geleceğe yönelik teknolojinin vergi incelemelerinde 

etkinliğin arttırılmasına yönelik olumlu bir etki yaratacaktır. 

 

E. Toplumda Vergi Bilincinin Oluşturulması Gerekliliği 

 

Bir ülkede vergi bilinci yerleştirilmediği sürece ne kadar etkin denetim 

yapılırsa yapılsın vergi toplamada başarı sağlanamayacağı bir gerçektir. 

Toplumdaki bireylerin devletten memnuniyetsizlikleri, mükelleflerin vergi 

yükünün adil dağıtıldığına inanmaması, vergi gelirlerinin kamu hizmetleri için 

harcanmaması algısı, Vergi İdaresine ve Yargısına güven duyulmaması, bireylerin 

vergi kaçırmayı ahlaki bir yanlış olarak görmemesi, mükelleflerin vergiyi kendilerine 

bir yük olarak görmeleri ve buna karşı direnç göstermeleri, vergi denetiminin 

etkinliğini azaltmaktadır. 

                                                 

 
240

 Mübeyna Doğan, Türkiye’de Vergi Denetiminin Mükellefler Üzerindeki Etkisi ( Manisa İli 

Vergi Mükelleflerinin Denetime Bakışı Üzerine Bir Anket Çalışması ), Yayımlanmamış Y.L.T. 

Manisa, 2010, s. 105. 
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Vergi bilincinin oluşturulması amacına yönelik olarak, vergi mükelleflerine 

güvenilmesi ve mükelleflerin vergilerini gönüllü olarak ödeyebilmelerini sağlayacak 

tedbirlerin alınması gereklidir
241

. 

Vergi bilincinin istenilen seviyeye yükseltilebilmesi için göz ardı edilmemesi 

gereken husus eğitimdir. Toplum bireylerine öncelikle aileden başlayan, okulda 

devam eden ve basın ve diğer iletişim araçlarıyla dinsel kurumlarca desteklenecek bir 

eğitim verilmesinin, vergi bilincinin tesisi yönünde önemli faydası olacaktır
242

.  

Ayrıca vergi bilincinin toplum üzerinde sağlanması vergiye olan gönüllü 

uyumun arttırılması ile tamamlanacak bir süreçtir. Vergiye gönüllü uyum 

mükelleflerin kendiliklerinden beyanlarını artırmaları amacını gütmelidir. Yoksa 

mükellef artırım yapmaya zorlanmamalıdır. Vergiye gönüllü uyum, ya denetimin 

caydırıcılık fonksiyonu ile ya da vergi ödeme bilincini yerleştirmekle mümkün 

olabilir. Vergi kaçırmanın toplum içerisinde ahlaki bir suç olduğu ve vergi ödemenin 

bir vatandaşlık görevi ve anayasal bir ödev olduğu bilinci yerleşmiş toplumda, vergi 

denetimi üzerindeki ağırlığın azalacağı da bir gerçektir
243

. 

 

F. Vergi İncelemelerinde Vergi İstihbarat Çalışmalarının Etkinliğinin 

Sağlanması Gerekliliği 

 

Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi incelemelerinde faydalanılmak üzere 

oluşturulan istihbarat arşivine aktarılacak bilgilerin doğruluğunun zaman içerisinde 

güncellenmesi, yükümlüler üzerinde psikolojik bir etki yaratacağından, olumlu sonuç 

alınmasını kuşkusuz sağlayacaktır. 

Vergi istihbarat arşivlerindeki bilgilerden tüm inceleme elemanlarının 

yararlanabilmesi için gerekli altyapı hazırlıkları biran önce tamamlanmalıdır. Ayrıca 

Maliye Bakanlığı’nın Gelir İdaresi’nin yeniden yapılanmasıyla ilgili KHK’ da yer 

alan “Vergi İstihbarat Uzmanlarının”, biran önce etkin bir birim haline getirilerek, 
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Mehmet Tosuner, Zeynep Arıkan, “Res’ en Vergilendirme ve Sorunlar”, Vergi Sorunları Dergisi, 

Cilt: 1, Sayı:177, 2003, s. 68. 
242

 Kumluca, s. 94. 
243

 Hakan Ay ve Tunç Baran,  “Türkiye’de ve AB’de Vergi Denetimi”, Vergi Sorunları Dergisi, Cilt: 

1, Sayı: 237 2008, s.222. 
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bunların vergi inceleme elemanlarına incelemelerle ilgili delil bulmaları 

sağlanmalıdır. Böylece incelemelerde doğru tespitler yapılacak ve daha hızlı ve etkin 

vergi incelemeleri sağlanacaktır. 

 

G. Vergi Cezalarının Caydırıcı Olması Ve Vergi Aflarına Sık 

Başvurulmaması 

 

Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz üzere Türk vergi sistemi caydırıcılık 

etkisine sahip değildir. Vergi incelemesinin mükellef üzerinde caydırıcı, önleyici etki 

sağlaması için, inceleme sonucu katlanacakları vergi, faiz ve cezaların, vergiyi 

zamanında ödemek suretiyle katlanılacak fırsat maliyetinin üzerinde olması 

gerekmektedir. 

Ceza sistemiyle ilgili uygulamalar kötü niyetli mükellefleri, kayıt dışı 

çalışanları koruyucu hükümler içermektedir. Örneğin defter ve belgelerin ibraz 

edilmemesi kaçakçılık cezasını gerektirmekte ve hürriyeti bağlayıcı ceza da 

hükmolunmaktadır. Ancak bu cezanın önerilebilmesi için defter ve belgelerin 

varlığının tespiti gerekmektedir. Bunun anlamı şudur: Eğer mükellef defter tasdik 

ettirmemiş yani kanuni defterlerini tutmamış, belge bastırmamış ise bu ceza 

önerilememektedir
244

. Buda vergi incelemesi yapacak olan inceleme elemanının elini 

zayıflatmaktadır. Dolayısıyla etkili, caydırıcı ve önleyici bir ceza uygulaması için 

mevzuatın yenilenmesi vergi incelemelerinin etkinliği açısından elzemdir. 

Vergi afları da yine vergi denetimlerinin sonuçları itibari ile etkinliğini 

olumsuz etkilemektedir. Af hususunda olması gereken;  vergi affının bir defaya 

mahsus olarak çıkarılması ve aftan sonra daha katı ceza ve yaptırım mekanizmasıyla 

donatılmasıdır. Böylece vergi afları mükelleflerin gelecekteki vergilenme 

istençlerinde artışa yol açacaktır. Ülkemizde vergi aflarının sürekli çıkması 

mükelleflerde belirgin bir rahatlık yaratmaktadır. Bu nedenle vergi affı konusunun 

bir daha gündeme getirilmemesi vergi incelemelerinin etkinliği açısından her açıdan 

faydalı olacaktır. 
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H. Vergi İnceleme Elemanlarının Nitelikleri Arttırılmalı 

 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca Vergi Müfettişlerine kamu maliyesi 

alanındaki değişim ve gelişmeleri zamanında izleyerek bunlara en üst seviyede uyum 

gösterilmelerini ayrıca vergi incelemesi, teftiş ve diğer görevlerin üstün kalite ve 

hizmet anlayışı içerisinde ve mesleki standartlara uygun bir biçimde yerine 

getirilmesini sağlayacak şekilde eğitim verilmelidir. 

Denetim elemanlarına verilecek eğitim programında, genel mesleki bilgi ve 

beceriyle donatılmasının yanı sıra denetim yapacakları işkolları itibariyle 

uzmanlaşmaya yönelik özel yetiştirme kursları da verilmelidir. İnceleme 

elemanlarına özel bir ücret rejimi uygulanarak, denetim faaliyeti, yetişmiş 

elemanların ayrılmak istemeyecekleri, özelliği olan, saygın bir kariyer mesleği haline 

getirilmelidir. Ayrıca, başarılı olan vergi denetim elemanlarının hiyerarşik 

yükselmelerine imkân veren düzenlemeler yapılmalıdır
245

. Bu sayede vergi inceleme 

elemanlarının mesleğe bakışları ile kaliteli bir denetim mekanizması oluşturulmalı 

etkin ve verimli bir personel rejimi gözetilmelidir. 

 

I. Bilgisayar Destekli Vergi Denetim Tekniklerinin Geliştirilmesi 

Gerekliliği 

 

Vergi denetiminin çağdaş boyutlarda uygulanması ve etkinliğinin arttırılması 

şüphesiz kendisini Bilgisayar Destekli Denetim ya da özel olarak Bilgisayar Destekli 

Vergi Denetiminin yaygın, uygulanabilir olması ile mümkün olacaktır. Son yıllarda 

Amerika ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerindeki uygulamaların yanı sıra Türkiye’de 

de bu alanda önemli adımlar atılmış ancak halen arzu edilen seviyeye 

ulaşılamamıştır. 

Özellikle bu hususta yapılacak yasal düzenlemelerle elektronik belgelerin 

güvenlik şekline yönelik düzenleme, elektronik defterlerin tasdik/damga şekline 
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ilişkin düzenleme, mükelleflerin kullanacağı çek, senet, banka dekontu vb. diğer 

belgelerin elektronik olarak kullanılmasına ilişkin düzenleme, elektronik defter ve 

elektronik belgelerle alakalı noterlerin yapacakları işlemlere ilişkin düzenleme, 

mükelleflerin bu elektronik defter ve elektronik belgeleri ne şekilde muhafaza 

edeceklerine ilişkin düzenlemeler ivedilikle tamamlanmalıdır.  

Konuyla ilgili gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve yürütülen diğer 

çalışmalar Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından 

düzenlenen broşürler vasıtasıyla mükelleflere tanıtılmalıdır. Ayrıca Gelir İdaresi’nin 

taşra teşkilatı anlamında Vergi Dairesi Başkanlıkları ile ilgili Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler Odalarının işbirliği çerçevesinde oluşturulacak toplantılarda bu 

konunun ilgili meslek mensuplarına örneklerle aktarılması ve mükelleflere yardımcı 

olabilecekleri noktaların mali müşavirlere açık ve net bir şekilde anlatılması 

gerekmektedir. Vergi Dairesi Başkanlıkları bünyesinde kurulacak Bilgi İletişim 

Merkezleri ( BİMER ) vasıtasıyla mükelleflerin bu konularla alakalı olarak sormak 

istedikleri sorulara yanıt aranmalı ve en kısa zamanda cevabı verilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

SONUÇ 

 

Günümüzde sosyal refah devleti anlayışının hâkim olması devletlerin 

ekonomiye daha çok müdahale etmesini gerektirmektedir. Bu müdahale sonucu 

devletlerin harcamaları da artmaktadır. Artan kamu harcamalarının en sağlıklı 

finansman yöntemi ise vergileme olmaktadır. Dolayısıyla devletlerin günümüzde 

vergiye atfettiği önem gittikçe artmaktadır. Bu durum ise bir ülkede aynı anda birden 

fazla tür verginin yan yana uygulanması sonucunu doğurmaktadır. Vergi sistemi adı 

verilen bu kavram, devletlerin mali ve mali olmayan amaçlarla aynı anda birden fazla 

tür vergi toplamasını ifade etmektedir. Bu bağlamda Türk Vergi Sistemi hâlihazırda 

yaklaşık onaltı farklı tür vergiyi bünyesinde barındırmaktadır. Söz konusu vergilerin 

büyük bir çoğunluğu ise beyan esasına dayalıdır. Yani devlet bu vergileri 

mükelleflerin kendilerinin hesaplayarak bildirimde bulunmasını ve ödemesini 

istemektedir. Beyan esasında mükellefler, hesap dönemi boyunca elde ettikleri safi 

kazançlarını tespit edip bunu beyannameyle vergi idaresine bildirmektedirler. Bu 

noktada mükellef beyanları önemli bir konuma sahip olmaktadır. Zira bu sistemde, 

kamu harcamalarının temel finansman kaynağı olan vergilerin hangi miktarlarda 

tahakkuk edeceği tamamen mükellefin iradesine bırakılmıştır. Devlet bunu  

önceden bilememektedir. Mükellefler düşük beyanda bulunursa daha az, 

yüksek beyanda bulunursa daha çok vergi toplanacaktır. Bu noktada ülkemizde de 

uygulanan beyan esasına dayalı vergi sistemlerinde mükellef beyanlarının 

doğruluğunun tespiti büyük önem arz etmektedir. Söz konusu mükellef beyanlarının 

doğruluğunun tespiti açısında idarenin en önemli enstrümanı ise vergi denetim 

mekanizmasıdır.    

Genel bir tanımlamayla vergi denetimi; vergi idaresinin ve vergi 

mükelleflerinin yasalara uygun hareket edip etmediklerinin belirlenmesi faaliyetidir. 

Söz konusu denetim faaliyetlerinin mali, ekonomik, sosyal ve hukuki olmak üzere 

belli başlı amaçları bulunmaktadır. Bu amaçları kısaca şu şekilde özetleyecek olursak 

vergi denetiminden beklenen mali amaç, devletin gelir ihtiyacının karşılanmasıdır. 

Dolayısıyla, vergi denetimi vergi kayıp ve kaçakların önlenmesinde rol üstlenerek 

devletin fazla gelir kaybına uğramasını önlemektedir. Denetimin diğer bir amacı 

ekonomiktir. Devletin vergi kaybı nedeniyle borçlanmaya gitmesi ve bu nedenle 

faizlerin artması, enflasyonun yükselmesi gibi bir takım olumsuz sonuçlarla 
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karşılaşılmaktadır ki, bu durum ekonomik istikrarsızlığa neden olmaktadır. Vergi 

denetiminin sosyal amacı ise, mümkün olduğu kadar bütün mükelleflerin vergisini 

ödemesi ve dolayısıyla vergi adaleti ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasıdır. 

Aksi takdirde, bazı mükelleflerin kayıt dışı kalması hem vergi adaletini bozacaktır 

hem de gelir dağılımını vergi kaçıranlar lehine bozacaktır. Vergi denetiminin hukuki 

amacı ise özellikle devletin saygınlığını ilgilendirmesi amacıyla vergi kanunlarının 

uygulamasını sağlamaktır. 

Devlet, vergi kaybını mümkün olan en alt seviyeye indirmek, bir başka 

deyişle vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek amacıyla çeşitli önlemler almaktadır. Bu 

önlemlerden birisi de, mükellefin vergisel faaliyet ve işlemlerini inceleyerek, vergi 

kaybına neden olup olmadıklarının saptanmasını sağlayan vergi denetim türlerinden 

vergi incelemesidir. Vergi kayıpları sadece mükellefin kasıtlı hareketlerinden değil, 

kanunların bilinmemesinden ya da yanlış yorumlanmasından da 

kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle vergi incelemeleri hataları önleyerek 

uygulamada birliğin sağlanmasını, diğer taraftan da, kasıtlı hareket edenler üzerinde 

incelenme korkusu hissettirerek vergi kayıplarının en alt düzeye indirilmesine 

yardımcı olmaktadır. 

Etkin bir vergi incelemesi uygulaması ile  denetim yapılması ve bunun 

mükellef tarafından bilinmesi vergi kayıp ve kaçakları ile kayıt dışı ekonomik 

faaliyetleri engelleyecektir. Örneğin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 

“Vergi Uygulamaları Karşısında Mükellef Eğilimleri” adlı araştırmada yaklaşık % 

72‟lik bir grup hiç vergi ödememesine rağmen yakalanmayan insanlar olduğuna 

inanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında denetim oranı arttıkça, vergi kayıplarının ve 

kayıt dışılığın azalacağı söylenebilir. 

Son yıllarda ülkemizde vergi kayıp ve kaçakları ile kayıt dışı ekonominin 

önlenmesine yönelik bir takım tedbirler alınmıştır. Bu bağlamda, Türk vergi denetim 

mekanizmasında devrim sayılabilecek, vergi denetim birimlerinin yapısında 

değişiklik meydana getiren 646 sayılı KHK ile yapılan değişikliklerin vergi kayıp ve 

kaçakları ile kayıt dışı ekonominin önlenmesi adına atılan çok önemli bir adım 

olduğunu söyleyebiliriz. İlgili kararname ile “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı” 

kurularak, öteden beri yapılması planlanan denetim elemanlarının tek çatı altına 

alınması sağlanmıştır. Bu sayede vergi incelemesinin tek elden yürütülecek olması 

denetimde etkinliği sağlayabilecek bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. En azından 
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mükerrer incelemeleri ortadan kaldırması açısından önemli olup çok başlılığı ortadan 

kaldırabilecektir.  

Çalışmamızda da belirttiğimiz gibi vergi denetiminin kayıp ve kaçakları 

önlemesi açısından daha fonksiyonel hale gelebilmesi için denetim elemanlarının 

nitel ve nicel olarak kapasitelerinin arttırılması gerekmektedir. Her ne kadar mevcut 

uygulama ile denetim elemanlarının gerek mesleğe seçiliş, gerekse yetiştirilmeleri 

açısından nitelikli olduklarını kabul etsek de, sayı olarak milyonlarca mükellefin 

bulunduğu bir ülke için yetersiz olduklarını söyleyebiliriz. Zaten, bu yetersizliği 

denetim oranları ortaya koymaktadır. Değişiklikle yapılan farklı denetim birimleri 

“Vergi Müfettişi” adı altında birleştirilmiştir. Her ne kadar son dönemde sayının 

artmasına yönelik inceleme elemanı alımı yapılıyorsa da bu değişiklik mevcutların 

bir araya getirilmesi ile nicel anlamda artış getirse de nitel anlamda sıkıntı 

doğuracağı açıktır. Bu da vergi incelemelerinin etkinliğini zayıflatıcı bir unsur 

olacaktır. Halbuki, şu an halihazırda görev yapmakta olan yeterliliğe tabi özel 

yarışma sınavıyla mesleğe seçilen 5000‟in üzerinde gelir uzman ve yardımcısı 

vardır. En azından kısa dönemde denetim elemanı sayısını arttırmak ve genel olarak 

vergi terminolojisi hakkında deneyimlenmiş mevcut gelir uzman ve yardımcılarının 

ilave bir eğitimden geçirilerek denetim kadrolarına alınmaları ya da çalışmamızda da 

belirttiğimiz gibi vergi dairelerinde hali hazırda bulunan tarama ve kontrol 

servislerinde sınırlıda olsa etkin bir inceleme faaliyeti yapmaları sağlanabilir. 

Ayrıca Maliye Bakanlığı’nın Gelir İdaresi’nin yeniden yapılanmasıyla ilgili 

KHK’ da yer alan “Vergi İstihbarat Uzmanlarının”, biran önce etkin bir birim haline 

getirilerek, bunların vergi inceleme elemanlarına incelemelerle ilgili delil bulmaları 

sağlanmalıdır. Böylece incelemelerde doğru tespitler yapılacak ve daha hızlı ve etkin 

vergi incelemeleri sağlanacaktır. 

 Vergi denetiminin özerkliği konusunda da öteden beri çeşitli tartışmalar 

yaşanmakta olup, denetimi esas, bağımsız kılacak özerk bir yapılanmaya gidilmesi 

daha etkin denetim yapılmasının yolunu açacaktır. Fakat, yeni yapılanmada Vergi 

Denetim Kurulu Başkanlığı’ nın doğrudan bakana bağlanmış olması bağımsız 

denetimi zedeleyeceği ve denetimde siyasi müdahalelerin olabileceği konusunda 

şüpheler vardır. Bu nedenle, etkin bir vergi denetimi için denetim elemanına 

bağımsız çalışabilmenin imkânının sağlanması gerekir. Bir diğer eksiklik ise eski 

maliye müfettişlerinin vergi incelemesi dışında maliye teşkilatı ve akçalı işlerin 
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bulunduğu devletin bütün teşkilatında gerektiğinde icra ettikleri teftiş, soruşturma ve 

incelemeleri yapacak bir birimin de devlet örgütü içinde ortadan kaldırılmış 

olmasıdır. Bu eksikliklerin giderilmesine, hem maliye mevzuatının, hem de maliye 

siyasasının oluşturulması ve uygulanmasında güçlü bir maliye bürokrasisine 

Türkiye’nin kuskusuz her zaman ihtiyacı olacaktır. 

Yine çalışmamızda belirttiğimiz üzere vergi kayıp ve kaçakları tüm bu 

tespitler göz önünde bulundurulduğunda, ülkemizde vergi denetiminin etkinliğini ve 

verimliliğini artırabilmek için denetimlerin temel bir stratejiye dayalı plan ve 

programa bağlı olarak yapılması ve bu plan ve programların tüm ekonomik ve sosyal 

dengeler göz önünde alınarak ülke genelinde merkezi ve yerel düzeyine 

indirgenmesi, ülke yararına olacaktır.  

Ayrıca mükellefin vergiye gönüllü uyumunu bozmakta olan af ve uzlaşma 

müessesesinin sıklıkla çıkarılması vergi incelemelerinin etkinliğini azaltmaktadır. 

Dolayısı ile VUK da yer alan uzlaşma müessesesinin yeniden bir yasal değişiklikle 

idarenin elini güçlendirici ve mükellef açısından da caydırıcı bir etki yaratır hale 

getirilmesi gerekmektedir. Son zamanlarda sıklıkla baş vurulan af müessesesinin de 

politik ve siyasi kaygılardan arındırılarak belki de bir defaya mahsus çıkarılmalı ve 

ardından etkili bir ceza mekanizmasıyla beslenmesi gerekmektedir. Böylece mükellef 

af beklentisi içerisine girmeyecek ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye 

özen gösterecektir. Dolayısı ile bu husus vergi incelemelerinin vergi kayıp ve 

kaçaklarının önlenmesi adına etkinliğini arttıracaktır.  

Tüm bu tespitlerin yanında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile birlikte 

Gelir İdaresi Başkanlığının da inceleme faaliyetlerinde bulunması gerekliliği, vergi 

incelemelerinin etkinliğinin arttırılması adına Gelir İdaresi Başkanlığınca kayıt dışı 

ekonominin varlığının azaltılması gerekliliği hususu da vergi denetimlerinin 

etkinliğinin arttırılması açısından büyük önem arz etmektedir. Mevzuatın yenilenip 

sade ve anlaşılır hale getirilmesi, vergi inceleme elemanları için etkin performans 

değerlemesi yapılması ve incelemelere hız kazandırıcı teknolojik olanakların 

kullanılması şarttır. Bununla birlikte toplumda vergi bilincinin oluşturulması, vergi 

incelemelerinin vergi istihbarat çalışmalarıyla desteklenmesi gerekliliği idarece 

alınacak önlemlerle sağlanmalıdır.  

Hem mükellef açısından hem de devletin birimleri açısından bilgisayar 

destekli vergi denetim tekniklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirilen ya da 
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geliştirilecek elektronik vergi denetim sistemleri daha ileri teknolojik kaynaklarla 

desteklenerek geliştirilmesi mükelleflerle idareyi daha fazla yakınlaştırmasının yanı 

sıra bir uygulama birliği sağlayarak vergi denetiminden daha etkili sonuçlar 

alınabilmesini, kayıt dışı ekonominin önüne geçilebilmesinin sağlanması adına 

etkinlik sağlayacaktır. 

Diğer taraftan, Vergi Denetim Kurulunun faaliyetlerindeki etkinlik ve 

verimliliğin artırılması amacıyla mevcut fiziki şartların iyileştirilmesi ve kapasitenin 

artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca elektronik denetim (e-denetim), 

kazancın transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtımı ve bilgi değişimi konularında 

uluslararası işbirliği imkânlarının geliştirilmesi amacıyla daha etkin çalışmalar 

yapılarak vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesine yönelik daha etkili adımlar atılmış 

olacaktır. 

Netice itibariyle, vergi kayıp ve kaçaklarının ve kayıt dışı ekonominin 

önlenmesinde önemli bir fonksiyon üstlenmiş olan vergi denetiminin daha etkin hale 

getirilmesi için 646 sayılı KHK ile yapılan değişiklikleri eksikliklerine rağmen 

olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, söz konusu değişiklikler vergi incelemeleri 

yoluyla vergi denetimini ne kadar etkinleştirecek veya kayıt dışı ekonomiyi ne kadar 

önleyeceği konusunda şu an için kesin bir şey söylemek zordur. Bu soruların cevabı 

ancak uygulama neticesinde görülebilecektir. 
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