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VERGİ İNCELEMESİNİN YASAL DAYANAKLARI, 
SÜREÇLERİ VE SONUÇLARI

Ali YUNT50*

ÖZ
Günümüzde hesap verilebilirliğin gereği olarak işletmelerin sıklıkla 

karşılaşacakları kamu denetiminin mükelleflere yüklediği sorumlulukların 
ve bunların sonuçlarının aşamaları ve etkilerinin yasal boyutu, süreci ve 
sonuçları bu süreçlerde mükelleflerin yasal başvuru yollarının izleneceği 
süreç irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Vergi İncelemesi, Vergi Müfettişi, Mükellef, Rapor, 
Başvuru Yolları

1. GİRİŞ
Özel nitelikteki işletmelerin varlığıyla birlikte değişen ve gelişen koşullar, 

işletme - devlet - toplum ilişkisine farklı bir boyut kazandırmıştır. Bu dönüşümle 
birlikte ortaya çıkan yeni fikirler, bir işletmenin yöneticilerinin sahip olması 
gereken sorumluluklarının yeniden ele alındığı ve işletmenin yöneticilerinin 
sorumluluklarının neler olması gerektiği, sürdürülebilir bir yapının sosyal 
sorumluluklarının yanında, çağdaş gereksinimler ve yasal düzenlemelerden 
oluşan boyutudur. Bu bağlamda, işletmelere taraf olan ilgililerine hesap 
verebilme sorumluluklarının gereği olarak devletin payının doğru belirlenmesi 
ve ödenmesi kamu denetimin gerçekleşmesi ile sağlanmaktadır. Bu süreçte 
irdeleyeceğimiz makalemize öncelikle temel kavramlar teorik ve yasal 
perspektiften sürece dâhil oldukları ölçüde işlenmiştir. Yine doktrinde farklı 
anlamlar da kullanılan ve farklı işlevleri olan denetim, teftiş ve kontrol 
kavramları kamu denetimi açısından ortak kavram olarak tek bir kavrama 
vurgu yaparak inceleme kavramı adı altında kullanılmıştır. İncelemenin amaç 
doğrultusunda yapılmasıyla da vergi incelemesi kavramı oluşmuştur.

Vergi bir hükümet veya kamu otoritesi tarafından kamu giderlerini 
karşılamak üzere yasal olarak talep edilen para ödemesidir(TACIS Dictionary 
of Taxation Terms, 1996 : 24). Vergi, devlet finansmanına zorunlu katkı 
olarak da adlandırılabilir (O,Regan, 2004 : 253). Bir başka tanımlamaya göre 
vergi, devlet yönetimine yapılan zorunlu ve karşılıksız ödemeler ile sınırlıdır. 
50 * Vergi Müfettişi, Zonguldak Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı
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Bununla birlikte Avrupa topluluğu komisyonu ve onlara bağlı birimler gibi 
uluslar üstü kuruluşlara yapılan zorunlu ödemeler de vergi kapsamındadır ve 
bu vergiler tahsil edildikleri ülkenin vergi gelirlerinin bir parçası olarak kabul 
edilir. Vergiler, mükelleflerin ödediği vergi tutarıyla orantılı olmadan, devlet 
tarafından mükelleflere genel fayda sağlanması anlamında karşılıksızdır. 
Mükellef ödenen her vergi karşılığında devletten aynı oranda bir fayda ya da 
hizmet almaz. Devlete yapılan ve karşılıksız olan her ödeme vergi değildir. 
Vergi cezaları, devletlere yapılan zorunlu kredi ödemeleri, sosyal güvenlik 
ödemeleri ve diğer cezalar vergi tanımı içinde yer almaz(MAI, 1996 : 3). Vergi 
elde edilen gelirle bağlantılı olarak yapılan zorunlu ve karşılıksız ödemelerdir.

Vergi denetiminin en önemli aracı olan vergi incelemesi, mükellefin 
ödediği verginin; defter, hesap, kayıt ve belgeler ile gerekli olduğu takdirde 
yapılacak muhasebe dışı envanter ve araştırmalardan elde edilecek bulgulara 
uygunluğunun incelenerek, doğruluğunun saptanması ve sağlanması 
olarak tanımlanabilir.(Denetim İlke ve Esasları, 2011) OECD’ye göre 
ise vergi incelemesi mükellefin doğru olarak belirlenmesi ve mükellefin 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek amacıyla yapılan bir 
raporlamadır. Vergi incelemesi diğer inceleme türlerine göre daha detaylı ve 
kapsamlıdır. Vergi incelemesiyle ulaşılmak istenen en önemli husus mükellefin 
vergi yükümlülüklerinin doğru olarak değerlendirilmesidir (Strengthening 
Tax Audit Capabilities , 2006 : 9). 

Vergi incelemesi ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, 
tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan bir faaliyettir. Vergi incelemelerinde 
vergiye tabii faaliyetlerle ilgili işlemlerin tamamlanması ve elde edilen gelirin 
ilgililerce beyan edilmesinden sonra beyan edilen vergilerin defter, belge kayıt 
veya hesaplara uygunluğunun kontrol edilmesi, araştırılması ve sonucunda 
ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun tespit edilmesi söz konusudur.
(Akdoğan, 1979 : 4)

Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve 
esasları düzenlemek üzere çıkarılan, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik(Maliye Bakanlığı ,31.10.2011) (VİUUEHY) 
de vergi incelemesinin tanımı; “Vergi incelemesi: İnceleme yapmaya yetkili 
olanlar tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, 
tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti,” şeklinde yapılmıştır.
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Türk vergi hukukunda vergi incelemesinin kanuni dayanaklarını Vergi Usul 
Kanunu (VUK)nun 134-141 maddelerinde sayılmaktadır. Bu maddelerde yer 
alan vergi incelemesi ile ilgili düzenlemelerin uygulayıcıları ise yine VUK’nun 
135’inci maddesinde belirlenmiştir.

Bu bağlamda, vergi incelemesinin yasal dayanakları, inceleme süreçleri 
ve incelemelerin sonuçları makale konumuzun çerçevesini oluşturmaktadır. 
Özellikle bu makale konusu vergi mükellefi olan kurum ve kişilerin vergi 
incelemesinin yasal dayanaklarını, bir vergi incelemesinde (Vergi Müfettişleri51 
tarafından yapılan incelemeler) hangi aşamalardan geçildiğini, bu aşamalardan 
geçerken kendilerinin hak ve ödevlerinin neler olduğunu bilmesine yardımcı 
olmak amacıyla kaleme alınmıştır.

Vergi inceleme süreci ve sonuçları iki kesimi bağlamaktadır.  Birincisi 
vergiyi talep eden otorite diğeri ise vergiyi ödeyecek olan mükelleftir. Vergiyi 
talep eden otorite vergi incelemesini mükellefiyetin ve vergi miktarının tespiti 
amacıyla yaparken, mükellef tarafından ise ödenecek verginin eksiksiz olması, 
ileride vergi cezasına muhatap olmamak amacıyla yapılmaktadır. Ülkemizde 
vergiyi talep eden otorite geniş anlamda devlet olduğu için devlet adına bu 
inceleme çeşitli denetim elemanları vasıtasıyla yapılmaktadır. Bunların 
başında da “Vergi Müfettişleri” gelmektedir. Makalenin ilerleyen kısımlarında 
Vergi incelemesinin yasal otorite tarafından nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak 
inceleneceğinden bu kısımda mükellef tarafından yapılan vergi incelemesi 
kısaca incelenecektir.

Bir işletme tarafından verilen kararlar, yapılan faaliyetler ve işlemler 
çeşitli belirsizlikler doğurabilir. Bu belirsizliklerden bazıları vergi ile ilgilidir. 
Bu vergisel belirsizliklerin bir kısmı yergi yasalarının uygulanmasıyla ilgili 
olurken, bazıları da belirli durumların uygulanmasından kaynaklanabilir. Bu 
belirsizlikler vergi riski olarak adlandırılır (Elgood, Paroissien ve Quimby). 
Bir kısmı hatalardan, diğer bir kısmı vergileme konusunda tartışmalı 
uygulamalardan ve önemli bir kısmı da kanuna aykırı kasıtlı yanlışlardan 
kaynaklan(Söğütlüoğlu,) vergi riski yasaların teknik olarak uygulanmasının 
ötesinde bir kavramdır. Giderek karmaşıklaşan vergi mevzuatı ve 
düzenlemeleri, önemli muhasebesel gelişmeler, daha fazla şeffaflık ve ortaklara 
karşı sorumluluk firmaları vergi riski stratejilerini geliştirme konusunda baskı 
altında tutan faktörlerdir(Key Considerations For Your Internal Audit Plan 
51  Makalemizde geçen Vergi Müfettişi, Müfettiş kavramları; Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi 
Müfettiş Yardımcılarını ifade etmektedir.
1
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Enhancing The Risk Assessment And Addressing Emerging Risks, 20013 : 8). 
Bu noktada karşımıza vergi risk yönetimi kavramı çıkmaktadır. Vergi risk 
yönetimi, vergi riskini azaltarak,  kabul edilebilir makul bir düzeyde tutma 
çabasıdır(Tax Risk Management in China, 2012 : 4). İşte mükellef tarafında, 
vergi incelemesi yapanlar vergi risk yönetimi personelleridir. Genel anlamda 
risk yönetimi iç kontrol birimleri görevleri arasında olması dolayısıyla, 
iç denetiminde konusu içine girdiğinden iç denetçiler de günümüzde vergi 
incelemesi yapan taraflar arasında yer alabilmektedir.

Ayrıca vergi mükellefleri ya da yatırımcılar zaman zaman dışarıdan 
bağımsız bir göz tarafından vergi konusunda denetim isteyebilir. Bu denetim 
bağımsız denetim veya dış denetim olarak adlandırılır. Bağımsız denetim, 
bağımsız üçüncü bir göz tarafından yürütülen işletmenin hesap ve kayıtlarının 
periyodik olarak düzgün ve doğru olarak muhafaza edildiğinin, muhasebe 
standartlarına ve yasal gerekliliklere uygun olduğunun belirlenmesidir52.

Bu kapsamda Uluslararası Denetim Standartlarında, denetime ilişkin 
çeşitli kavramların ne anlamda kullanıldığına da bakmak faydalı olacaktır. 
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 
Uluslararası Kalite Kontrolü, Denetim, Diğer Güvenceler ve İlgili Hizmet 
Beyanları El Kitabında yer alan bazı tanımlamalar şöyledir(International 
Auditing and Assurance Standards Board , 2013 : 14-23):

Denetçi, denetimi yapan kişi ya da kişileri ifade etmek için kullanılır, 
genellikle denetim firmasındaki denetçi ya da sorumlu denetim birimi 
çalışanlarıdır. Uluslararası Denetim Standartlarında denetim, denetçi 
tarafından yerine getirilen gereklilik veya sorumluluk olarak ifade edilir, ayrıca 
“denetçi” kavramı yerine “sorumlu denetçi” kavramı da kullanılmaktadır.

Sorumlu denetçi, denetlenen firma adına denetim raporunu yazan denetim 
firmasının, denetimden sorumlu olan ortağı ya da personelidir.

İç Denetçi, iç denetim fonksiyonunun faaliyetlerini yerine getiren kişidir. 
İç denetçi, iç denetim veya dengi birimlerin personeli olabilir.

İç denetim fonksiyonu, firmanın yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol 
süreçlerinin etkinliğini artırmak için tasarlanmış güvence ve danışmanlık 
faaliyetlerini gerçekleştiren bir fonksiyondur.

İç kontrol, işletmenin hedeflerine ulaşılması konusunda, finansal 
raporlamanın, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin, yürürlükteki yasal 
52 Chartered Institute of Management Accountants, Guidelines on the contribution external audit experience 
may make towards a successful application for membership of CIMA, s.1
2
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düzenlemelere uygunluğu hususunda makul bir güvence sağlamak üzere 
yönetim, idare ve diğer personel tarafından tasarlanan, uygulanan ve 
sürdürülen bir süreçtir. 

2. VERGİ İNCELEMESİNİN YASAL DAYANAKLARI
Vergi incelemesinin kanuni dayanakları; yasama ve yürütme organından 

doğan kaynaklar olarak iki başlık altında toplanabilir.

2.1. Vergi İncelemesinin Yasama Organından Doğan Kaynakları
Yasama organından doğan kaynaklardan ilki anayasamızdır. Anayasamızda 

vergi konusuyla ilgili çeşitli hükümler bulunmaktadır. 
Türkiye’nin milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde sosyal bir hukuk 

devleti olduğun altını çizen 2. madde, Devlete vergi yükünü vatandaşlar 
arasında adaletli ve dengeli bir şekilde dağıtma görevini yüklemiştir.(Bilici, 
207 : 39)

Anayasamızın vergi ödevi başlıklı 73.maddesi aşağıdaki gibidir. “ Herkes, 
kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle 
yükümlüdür.

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 
amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, 
değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin 
muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun 
belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar 
Kuruluna verilebilir”(T.C. Anayasa Md. 73, 1982) Vergi kanunları ise 
vergi incelemesi için yasama organından doğan kaynaklardan ikincisidir. 

Vergi incelemesinin temeli, VUK vergi incelemeleri başlıklı ikinci bölümde yer 
almaktadır. (VUK 134 – 141 maddeler) VUK 134. maddede, vergi incelemesinin 
maksadı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve 
sağlamak şeklinde açıklanmaktadır. Diğer maddelerde inceleme yetkililer, hüviyet 
ibrazı, incelemeye tabi olanlar, inceleme zamanı, incelemenin yapılacağı yer, 
incelemede uyulacak esaslar, inceleme tutanakları yer almaktadır.

2.2. Vergi İncelemesinin Yürütme Organından Doğan Kaynakları
Vergi incelemesinin yürütme organından doğan kaynaklarının başında 

yönetmelikler gelmektedir. Bu yönetmeliklerin en önemlisi ise Vergi 
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Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları 
düzenlemek üzere çıkarılan, VİUUEHY’dir. Bu yönetmelikte vergi 
incelemesinin esasları düzenlenmiştir.

Vergi incelemesinin yürütme organından doğan kaynakları arasında genel 
tebliğler, muktezalar, sirküler, genelgeler ve genel yazılar yer alır.

3. VERGİ İNCELEMESİNİN AŞAMALARI53

Vergi İncelemeleri VDKB hazırlanan vergi inceleme rehberi kitapçığında 
4 aşamadan oluşturulmuştur.  Bu aşamalar aşağıda sıralanmıştır.
	 İnceleme Öncesi Hazırlık ve Planlama,
	 İnceleme,
	Rapor Yazma,
	Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca Değerlendirme 

3.1. İnceleme Öncesi Hazırlık ve Planlama Aşaması
İnceleme öncesi hazırlık ve planlama aşaması inceleme tutanağı düzenlenip 

vergi incelemesine ilişkin sürelerin başlayacağı zamana kadar olan süreci 
ifade eder. Bu süreci ise işe başlama ve incelemeye başlama aşaması olarak 
ikiye ayırmak gerekir.

3.1.1. İşe Başlama Aşaması
Vergi kanunlarımızda işe başlama ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. 

VUK’nun 140’nci maddesinde tam ve sınırlı incelemelerin süresi belirtilmiştir. 
Ancak işe başlama Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde 
uyulacak usul ve esasları düzenlemek üzere çıkarılan, VİUUEHY de 
açıklanmıştır. Yönetmeliğe göre, mükellef hakkında tarh dosyası, bilgi 
sistemleri üzerinden ön araştırma yapılması v.b. hususlar işe başlama olarak 
nitelendirilmektedir. 

Görevlendirme (iş emri) yazısının Müfettiş tarafından VDK-BİS54 
üzerinden tebellüğ edildiği tarihten başlayıp; işe başlama süresi olan 10 günlük 
süredir. Bu dönemde, görevlendirme tarihinden itibaren ilk 10 gün içinde işe 
başlanması gerekmektedir. 

53  Bu bölümün hazırlanmasında VDK Başkanlığı “İnceleme Rehberi Çalışma Grubu” tarafından kaleme 
alınan VDK Vergi İnceleme Rehberinden yararlanılmıştır.
54  Vergi Denetim Kurulu Bilgi İşlem Sistemi Projesi. Vergi Denetim Kuruluna verilen görevlerin 
gerektirdiği bütün iş süreçlerinin elektronik ortamdan yürütülmesi amacıyla hazırlanan sistemdir.

3

3

4

4
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İş emrini tebellüğ eden Müfettiş yapacağı inceleme için bir “İnceleme 
Dosyası55” açar ve daha sonra incelemenin işe başlama safhasında önemli 
gördüğü hususları ve çalışmalarını bu elektronik dosyaya kaydeder. 

Yönetmelik hükümlerinden de açıklandığı gibi, işe başlama süresi inceleme 
görevinin verilmesinden itibaren on günlük süre olarak belirlenmiştir. Ancak 
on günlük süre içinde işe başlanılamaması halinde, işe başlanılamamasını 
haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde incelemeyi veren birim on gün ilave 
süre verebileceği gibi inceleme görevini başka bir inceleme elemanına da 
verebilir.

3.1.2. İncelemeye Başlama Aşaması
VUK’nun 140’nci maddesinde incelemeye başlamadan söz edilmektedir. 

Ancak incelemeye başlamadan ne anlaşılması gerektiği konusunda bir 
belirleme yoktur. Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde 
uyulacak usul ve esasları düzenlemek üzere, 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan VİUUEHY’de incelemeye başlama açıklanmıştır.

İşe başlama aşaması geçildikten sonra, İncelemeye Başlama Tutanağının 
imzalandığı tarihe kadar olan süre “İncelemeye Başlama Aşaması” dönemidir. 
Bu dönemde, 30 gün içinde İncelemeye Başlama Tutanağı tutulması 
gerekmektedir. Ancak, bu süre içerisinde incelemeye başlanılamaması halinde 
incelemeye başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde 
en fazla on beş gün ilave süre verebileceği gibi inceleme görevi başka bir 
inceleme elemanına da verebilir.

İncelemeye başlama mükellef veya temsilcisi ile birlikte yada mükellefe 
ulaşılamaması halinde tek taraflı olarak (iki Vergi Müfettişi tarafından 
imzalanır.)  düzenlenen İncelemeye Başlama Tutanağı ile son bulur. Bu 
tutanak ile mükellefe inceleme konusu hakkında bilgi verilir.

İncelemeye Başlama Tutanağı ile beraber incelemenin konusu, kapsamı 
gibi hususlar artık mükellef tarafından da belirli hale gelmiştir. Tutanak 
düzenlenmesiyle beraber incelemeler için belirlenen süreler başlamıştır. 
Tutanak düzenlenmesiyle beraber vergi incelemesi aşamasına geçilmiştir.

 
55  VİUUEHY 8. maddesinde tanımlanmıştır. Elektronik ortamda yada kağıt ortamında tutulan inceleme 
ile ilgili yazılar, tutanaklar, dokümanların yer aldığı dosyadır. Ayrıca bu dosyanın RDK’nın rapora ilişkin 
nihai değerlendirmesinin incelemeyi yapana iletildiği tarihi takip eden 15 gün içerisinde ilgili inceleme ve 
denetim birimine iletilmesi gerekmektedir.

5
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3.2. Vergi İncelemeleri Aşaması
Vergi incelemesi, mükellef veya temsilcisi ile temas kurularak bir 

“İncelemeye Başlama Tutanağı” alınmasıyla ya da tek taraflı olarak Tutanağın 
düzenlenmesiyle başlar. Tutanağın imzalandığı tarih “İncelemeye Başlama” 
tarihidir. Söz konusu tutanağın bir örneği bağlı olunan denetim birimine, bir 
örneği de mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesine gönderilir.

“İncelemeye Başlama Tutanağı”nın imzalandığı ilk görüşmede, mükellefe 
incelemenin mahiyeti, incelemenin tam veya sınırlı olmasına göre muhtemel 
süresi hakkında bilgi verildikten sonra hangi yasal defter ve belgelerini 
getireceği konusunda izahatta bulunulur. Bunun için mükellef “İncelemeye 
Başlama Tutanağını” imzaladığı tarihte kendisine defter ve belgelerinin 
teslimini isteyen bir yazının da elden tebliğ edilmesi halinde VUK’ da yazılı 
olan 15 günlük sürenin başlatılması sağlanmış olacaktır. 

Mükellefin defter ve belgeleri mutlaka tutanak düzenlenmek suretiyle 
teslim alınmalıdır. Eğer mükellef defter belge ibrazından kaçınırsa, diğer 
adreslerine yazışmalar yapılarak mükellefe ulaşılmaya çalışılacaktır.

Vergi incelemesi, mükellefin vergisel yükümlülüklerini tam olarak, 
doğru biçimde ve zamanında yerine getirip getirmediğini, vergi yasalarını 
doğru uygulayıp uygulamadığını araştırmak bunun için hesaplar üzerinden 
veya karşıt incelemeler yoluyla kontroller yapmak ve kanıtlar toplamaktır. 
“Tam” ve “Doğru” kavramları bir vergi incelemesinde anahtar sözcüklerdir. 
Müfettiş, yasal defter ve kayıtların vergisel bütün yükümlülükleri tam olarak 
yansıttığından ve yapılmış olan bütün kayıtların olayları doğru yansıttığından 
emin olmalıdır. 

Vergi İncelemesi sırasında tespit edilen hususlar ile mükellefle (veya 
ilgili taraflarla) konuşulan ve görüşülen konuların yazılı olarak saptandığı 
ve karşılıklı olarak imzalandığı belgeler “Tutanak” olarak adlandırılır. VUK 
141 inci maddesi ve VİUUEHY’in 15 ve 16’ıncı maddelerinde tutanaklar her 
yönüyle açıklanmıştır.

Tutanaklarda, Müfettişin incelemeyle ilgili tespitleri kadar varsa karşı 
tarafın itiraz ve mülahazalarına da yer verilmeli ve mükellef veya nezdinde 
inceleme yapılan ve diğer ilgililere herhangi bir zorlama olmadan imzalatılmalı, 
imza eden ilgililere de birer nüshası verilmelidir. 

Esasen vergi incelemesi sırasındaki diğer işlemlerin de tutanak ile tespit 
edilmesi esastır. Bu nedenle, lüzum görülmesi halinde mükellefle olan diğer 
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işlemler de,  İncelemeye Başlama Tutanağı, Defter ve Belge Teslim Alma 
Tutanağı, Defter ve Belge İade Tutanağı, Arama Tutanağı ve Mühür Bozma 
Tutanağı gibi isimler altında bir tutanağa bağlanır.

Vergi inceleme aşaması tutanağa alınan hükümler doğrultusunda vergi 
incelemesinin rapor düzenlenmesi aşamasına kadar olan süreyi kapsar. Vergi 
inceleme aşaması incelemeye başlama tutanağının düzenlendiği tarihten tam 
inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde 
ise en fazla altı aydır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde bu 
süreler 6 ay daha uzayabilir.

Vergi incelemeleri için belirlenen bu süreler içinde incelemelerin 
tamamlanamaması halinde ne olacaktır. Süreler geçtikten sonra incelemelere 
devam edilmemeli mi, yoksa incelemelere son verilmelidir. Uygulama da 
incelemeler belirlenen bu süreler geçmiş olsa da devam edilmektedir. Bazı 
uzmanlar bu sürelerin hak düşürücü süre olduğu ve süreler bittikten sonra 
inceleme yapılamayacağı yönünde görüş bildirmektedirler. Ancak idare 
tarafından uygulanan ve tarafımca da benimsenen görüş; bu sürelerin idari 
süreler olduğu, incelemeye devam edilmesi gerektiği yönündedir. Zaten bu 
konuda aksi yönde bir içtihat, bağlayıcı mahkeme kararı bulunmamaktadır.

3.3. Rapor Yazma Aşaması
Vergi Müfettişleri yaptıkları çalışmaların sonuçlarını işin özelliğine 

göre rapor veya yazıyla tespit ederler. Yapılan çalışmalar sonrası vergi 
müfettişlerince saptanan mali mevzuat ile diğer ilgili mevzuata aykırılık içeren 
tespitler ile görüş ve öneriler esas olarak raporla sonuçlandırılırlar. Bunlar 
dışında kalan hususların ise yazıyla tespit ve sonuçlandırılması mümkündür. 

31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Denetim 
Kurulu Yönetmeliğinde, yapılan çalışmalar sonrası düzenlenecek raporlar şu 
şekilde ifade edilmektedir.
	Vergi inceleme raporu,
	Vergi suçu raporu,
	Görüş ve öneri raporu,
	Cevaplı rapor,
	Genel kuruluş raporu,
	Genel durum raporu,
	Ön inceleme raporu,
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	Soruşturma raporu,
	Disiplin soruşturması raporu,
	Bilim raporu,

Yukarıda sözü edilen raporlarda vergi incelemeleriyle ilgili olanlar; “Vergi 
inceleme Raporu”, “Vergi Tekniği Raporu”, “ Vergi Tekniği Raporları (Sahte 
Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme)”, “Vergi Suçu Raporu” 
ve “Görüş ve Öneri Raporu”dur. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde ana 
hatlarıyla raporlar düzenlenmiştir.

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği, Vergi Müfettişlerince düzenlenecek 
raporları düzenlenme amaçlarını dikkate alarak tanımlamış bulunmaktadır. 
Söz konusu raporlar aşağıda belirtilmiştir:
1) Vergi İnceleme Raporları: Vergi Usul Kanunu ile gelir kanunları 

uyarınca yapılan vergi incelemeleri sonrasında saptanan hususların ifade 
edildiği raporlardır.

2) Vergi Tekniği Raporları: Yürütülmekte olan incelemelerde birden 
fazla mükellefi veya vergi türünü ya da aynı mükellefin birden fazla 
vergilendirme dönemini kapsayan eleştiri konusu yapılabilecek hususların 
tespit edilmesi halinde, konunun tek bir raporda ifade edilebilmesi 
amacıyla düzenlenen raporlardır. Bu raporlar, düzenlenecek vergi inceleme 
raporlarının ekini oluşturmak ya da incelemeler sırasında saptanan ancak 
beyan dönemi henüz gelmemiş vergilerle ilgili olarak saptanan hususlarda 
ilgili makamları bilgilendirmek amacıyla düzenlenirler.

3) Vergi Tekniği Raporları (Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı 
Belge Düzenleme): Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 
düzenleyen mükellefler hakkında düzenlenen rapordur.

4) Vergi Suçu Raporları: Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesi 
kapsamındaki fiillerin tespiti durumunda Cumhuriyet Savcılıklarına suç 
duyurusunda bulunmak amacıyla düzenlenen raporlardır.

5) Görüş ve Öneri Raporları: İhbar üzerine başlatılan incelemelerde, 
muhbirin ihbar ikramiyesine hak kazanıp kazanmadığına yönelik olarak 
Vergi Müfettişinin görüşleri ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamındaki meslek 
mensuplarının cezai sorumluluklarına ilişkin olarak düzenlenirler. 
Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerde ve 
bunların uygulamalarında görülen noksanlar ve bunların düzeltilmesi 
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yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki 
düşünce ve teklifler de Görüş ve Öneri Raporuna bağlanır. (Yönetmelikte 
ismen sayılmamakla birlikte uygulamada kullanılan vakıflar için vergi 
muafiyetine, derneklerin kamuya yararlı olup olmadığının tespitine, 
YMM’lerin disiplin suçuna ilişkin ve benzeri konular da mevcuttur. 
Bu konular için ayrı raporlar düzenlenebileceği gibi Görüş ve Öneri 
Raporlarının da kullanılabileceği düşünülmektedir.)

3.4. Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca Değerlendirme Aşaması
İnceleme sonucunda Müfettiş tarafından yazılan raporların Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığı (VDKB) Standartlarını karşılayıp karşılamadığı yönünden 
değerlendirilmesi Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca yapılır. Rapor 
Değerlendirme Komisyonları (RDK) bir anlamda VDKB’nın “Kalite Kontrol” 
mekanizmalarıdır.

VUK’da 646 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle, RDK’nın nasıl 
oluşturulacağı açıklanmıştır. VUK 140. maddesinde RDK ile ilgili hükümler 
yer almaktadır. “ Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından 
düzenlenen vergi inceleme raporları, işleme konulmak üzere ilgili vergi 
dairesine tevdi edilmeden önce, meslekte on yılını tamamlamış en az üç Vergi 
Müfettişinden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından 
vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, 
sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanla 
komisyon arasında uyuşmazlık oluşması halinde uyuşmazlığa konu vergi 
inceleme raporları üst değerlendirme mercii olarak, Maliye Bakanlığınca 
belirlenen tutarları aşan tarhiyat önerisi içeren vergi inceleme raporları 
ise doğrudan, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde bir Başkan 
Yardımcısının başkanlığında dört grup başkanından oluşan beş kişilik merkezi 
rapor değerlendirme komisyonu tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin 
kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu 
yönünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanlar, bu komisyon tarafından 
yapılacak değerlendirmeye uygun olarak düzenleyecekleri vergi inceleme 
raporlarını işleme konulmak üzere bağlı oldukları birime tevdi ederler.

Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme 
komisyonları yaptıkları değerlendirme sırasında, verilmiş bir özelgenin 
369 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğu kanaatine varmaları 



ÇÖZÜMM
AL

İ

200
MAYIS - HAZİRAN

halinde, söz konusu özelge, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonundan 
üç üye ile 413 üncü maddeye göre oluşturulan komisyondan iki üyenin 
katılımıyla oluşturulacak beş kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir. 
Bu komisyonca verilen kararlar, ilgili rapor değerlendirme komisyonu ile 
incelemeye yetkili olanı bağlar.

Bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, vergi incelemelerinde 
uyulacak diğer usul ve esaslar, komisyonların teşekkülü ile çalışma usul ve 
esasları ve Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından doğrudan 
değerlendirmeye tabi tutulacak vergi inceleme raporlarının tutarları, Maliye 
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

Raporlar, 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelikte (RDK Yönetmeliği) açıklandığı gibi 
yapılmaktadır.

RDK aşamasında, mükelleflerin Rapor Değerlendirme Komisyonunca 
dinlenmesini isteme hakkı bulunmaktadır. RDK gerekli gördüğü durumlarda 
ya da talepleri üzerine vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından 
düzenlenen vergi inceleme raporları hakkında mükellefi dinleyebilirler. 
Mükellefler, RDK tarafından dinlenmek için taleplerini, vergi inceleme 
tutanaklarına kaydedilmesini isteyebilecekleri gibi taleplerini içeren bir 
dilekçe ile rapor değerlendirme işlemi bitmeden Grup Başkanlıklarına da 
başvurabilirler

4. DÜZENLENEN RAPORLAR SONUCUNDA DENETİM 
BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenen vergi inceleme 
raporları, rapor değerlendirme servisi56 ile RDK’na gönderilir. Vergi 
Müfettişleri tarafından düzenlenen Raporlar 6009 sayılı yasayla VUK’nun 140. 
maddesinde yapılan değişiklikle oluşturulan RDK tarafından değerlendirilir. 

VDKB Yönetmeliğinde 02.10.2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan değişiklikle yönetmeliğin 71/A maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. “ 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile 

56  Grup Başkanlıklarında yer alan Rapor Değerlendirme Servisleri Vergi Müfettişlerinin raporlarının 
213 VUK 140. Maddesine göre oluşturulan Rapor Değerlendirme Komisyonuna iletilmesi ve Rapor 
Değerlendirme Komisyonundan gelen raporların Rapor Servislerine iletilmesi görevini yerine getirir.
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Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen Rapor 
Değerlendirme Komisyonlarının değerlendirmesine tabi olmayan rapor ve 
yazılarında, mevzuat yönünden tenkidi gereken hususlara ya da maddi hata 
ve noksanlıklara rastlanan Vergi Müfettişleri, duruma göre Başkanlıkça 
veya ilgili Grup Başkanlığınca uyarılır. Uyarma sonucunda görüş birliğine 
varılamadığı takdirde konu, Başkanlıkça seçilecek üç Vergi Müfettişine 
birlikte incelettirilir. Bu inceleme sonucuna göre işlem yapılır.”57

VDKB tarafından hangi raporların RDK tarafından değerlendirileceği, 
hangi raporların RDK tarafından değerlendirilmeyeceği belirlenmiştir. RDK 
değerlendirmesine tabi olmayan Raporlar ise yönetmeliğin 71/A maddesinde 
de belirtildiği üzere değerlendirilir. 

Komisyonlar, değerlendirmesine tabi olan raporları, raporların komisyonlara 
iletildiği tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde değerlendirir. 
Komisyonlar, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenecek vergi 
suçu raporları için, raporların komisyonlara iletildiği tarihten itibaren en geç 
altmış gün içerisinde mütalaa verir. 

Raporlar, rapor değerlendirme komisyonları tarafından mevzuata uygun 
bulunması halinde, karar tutanağı ile birlikte Rapor Değerlendirme Servisine 
iletilir.

RDK ile raporu düzenleyen Vergi Müfettişinin anlaşamaması halinde, 
Raporlar değerlendirilmek üzere Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonuna 
gönderilir. Ayrıca bir vergi türü ve vergilendirme dönemi için düzenlenen 
vergi inceleme raporunda tarhı öngörülen vergi tutarının, 2016 yılı için 
14.100.000-TL’yi58 aşması halinde, söz konusu rapor, doğrudan Merkezi 
Rapor Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir.

RDK Yönetmeliğine, 15.10.2014 tarih ve 29146 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Vergi Müfettişlerince düzenlenen raporların değerlendirilmesinde 
uygulama birliğinin sağlanması için rapor değerlendirme komisyonlarının 
oluşturulması başlıklı 4/A maddesi eklenmiştir. Bu değişiklikle beraber, vergi 
incelemelerinde etkinlik, verimlilik, koordinasyon ve uygulama birliğinin 
sağlanması amacıyla aynı konu, sektör veya mükellef grubuna yönelik olarak 
yapılan incelemeler neticesinde Vergi Müfettişleri tarafından düzenlenen vergi 
inceleme raporlarını değerlendirmek üzere, rapor değerlendirme komisyonları 
57  Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmelik, Madde: 71/A, (31.10.2011 Tarih ve 28101 Sayılı T.C. 
Resmi Gazete).
58  Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında 
artırılır. Bu hesaplamada yüz bin TL’ye kadar olan küsuratlar dikkate alınmaz.
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oluşturulabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, oluşturulacak rapor değerlendirme 
komisyonu sayısı ile bu komisyonlar tarafından değerlendirilecek raporlara 
ilişkin konu, sektör veya mükellef grupları Başkanlık tarafından belirleneceği 
ifade edilmiştir.

RDK Yönetmeliğinde, yapılan bu değişiklikle birlikte VDKB bünyesinde 
bulunan tüm Grup Başkanlıklarında yeminli mali müşavirlerin disiplin, 
mali ve cezai sorumluluklarına ilişkin olarak düzenlenecek raporların 
değerlendirilmesi amacıyla İhtisas Rapor Değerlendirme Komisyonu 
oluşturulmuştur. Oluşturulan bu komisyon sadece yeminli mali müşavirler 
hakkında düzenlenen raporları değerlendireceklerdir. Ancak aynı inceleme 
emrinde yeminli mali müşavirler hakkında düzenlenen raporlar dışında 
bulunan raporlarda bu komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilen Raporlar 
sonucunda Raporlarda işleme konulmak üzere Rapor Değerlendirme Servisine 
iletilir.

Rapor Değerlendirme Servisi, Raporları ilgili birimlere ve vergi dairesine 
gönderilmek üzere Rapor İzleme servislerine59 gönderilir. Rapor İzleme 
servisleri, raporları ilgili vergi dairesine ve gönderilmesi gereken birimlere 
gönderir. Ancak Raporların uzlaşma kapsamında olması halinde, Raporlar 
herhangi bir yere gönderilmeden Uzlaşma Servisine60 gönderilir. Uzlaşma 
Servisince, Tarhiyat Öncesi Uzlaşması yapılan Raporlar ilgili birimlere ve 
vergi dairesine gönderilmek üzere Rapor İzleme servislerine gönderilir.

5. DÜZENLENEN RAPORLAR SONUCUNDA MÜKELLEFLER 
TARAFINDAN YAPILABİLECEK İŞLEMLER

Ülkemizde vergi mükellefleri genel itibariyle hak ve ödevlerini bilmemekte 
yada kamu otoritesi karşısında haklarını savunamamaktadır. Özellikle 
kurumsal olarak yönetilmeyen küçük esnaf ve KOBİ’lerin büyük çoğunluğu 
haklarında düzenlenen raporlara karşı hangi başvuru hakları olduğunu 
bilmemektedirler. Bu nedenle de işin uzmanlarından (Mali Müşavir, Yeminli 
Mali Müşavir ve Avukatlardan) bilgi almaktadırlar. Ancak bazen bu bilgileri 
almak kendilerine masraflı olmakta ya da zamanında bilgi almadıkları için 
başvuru yollarını kaçırmaktadırlar. 
59 Grup Başkanlıklarında yer alan Rapor Servisleri Vergi Müfettişlerinin raporlarının ilgili birimlere 
gönderilmesi ve diğer görevleri yerine getirir.
60  Grup Başkanlıklarında yer alan uzlaşma servisleri, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamında olan Raporların 
uzlaşmalarının yapılması görevleri yerine getirir.
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Mükelleflerin bilinçlendirilmesini sağlamak ve bilgilendirmek amacıyla 
vergi incelemesinin tek yetkili kurumu olan VDKB tarafından “ Vergi 
İncelemelerinde Mükellef Hak Ve Yükümlülükleri” adlı broşür çıkarılmış ve 
kurumun internet adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca GİB tarafından da benzer 
broşürler basılmakta ve mükellefler bilgilendirilmektedir. 

Vergi mükelleflerinin, vergi inceleme elemanlarınca düzenlenen 
raporlara karşı başvurabilecekleri bazı yollar bulunmaktadır. Bunlar aşağıda 
sıralanmıştır. 
	Raporlar işleme konulmadan dinlenme talebi,
	Uzlaşma Talebi,
	Cezalarda İndirim Talep Etme,
	Vergi ve Cezanın İtirazsız Ödenmesi,
	Dava Açma,
	İdari Yargılama Usulü Kanunun 11. Maddesi ya da Yargıya Gitmeden 

Uyuşmazlığın İdari Aşamada Çözülmesi
	Şikâyet Yoluyla Maliye Bakanlığına Başvuru.

5.1. Raporlar İşleme Konulmadan Dinlenme Talebi
Makalemizin 3.4. Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca Değerlendirme 

Aşaması bölümünde açıklandığı üzere, mükelleflerin Rapor Değerlendirme 
Komisyonunca dinlenmesini isteme hakkı bulunmaktadır. 

Mükellefler, RDK tarafından dinlenmek için taleplerini, vergi inceleme 
tutanaklarına kaydedilmesini isteyebilecekleri gibi taleplerini içeren bir 
dilekçe ile rapor değerlendirme işlemi bitmeden Grup Başkanlıklarına da 
başvurabilirler. Mükellefler RDK sözlü ve yazılı bilgi belge sunarak, inceleme 
elemanlarınca düzenlenecek raporlarda kendilerince hata yapılmasını önlemek 
isterler. Dinlenme talebi sırasında mükellefler yanlarında mali müşavir, 
yeminli mali müşavir ve avukat bulundurabilir.

5.2. Uzlaşma Talebi
Uzlaşma müessesesi VUK’nun Ek 1 ve Ek 13. maddeleri ile bu iki madde 

arasındaki ek maddelerde düzenlenmiştir. 
Uzlaşma müessesesi idare ile mükellef/işveren arasında ortaya çıkan 

uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenmesinde başvurulan araçlardan 
biridir.(Karyağdı ve Aysoy, 2013 : 53)
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Uzlaşma müessesesi kanunda tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası 
uzlaşma olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir. VDKB Grup Başkanlıkları 
bünyesinde tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmaktadır. Tarhiyat sonrası uzlaşma 
ise Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde (Merkezde, Vergi Dairesi 
Başkanlıklarında, Vergi Dairelerinde) yapılmaktadır.

Tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına vergi aslı ile vergi aslına bağlı olarak 
kesilen vergi ziyaı cezası, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına ise vergi 
aslı, vergi ziyaı cezası ile kesilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası 
alınmıştır. İki uzlaşma müessesesi arasındaki temel farklar özel usulsüzlük 
cezalarının tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamında olması, vergi salınmadan ve 
ceza kesilmeden, vergi ceza ihbarnamesi mükellefe tebliğ edilmeden tarhiyat 
öncesi uzlaşmanın yapılmasıdır.

Ayrıca, 306 Seri No’lu VUK Genel Tebliği uyarınca bilmeden sahte fatura 
kullandığı tespit edilen mükelleflerde adlarına salınacak vergi ve kesilecek 
cezalar için tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma hükümlerinden 
faydalanabilmektedirler. Ancak, bilerek sahte fatura kullanan ve sahte belge 
düzenleyen mükellefler, VUK ek madde 1’de yer alan 359’uncu maddede 
yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve 
kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza hariç hükmü gereği 
uzlaşma müessesesinden yararlanamamaktadırlar. 

Sahte yada muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme yada kullanma 
fiili mükellefler için önemli bir konu olduğundan, bu fiiller nedeniyle oluşan 
cezaları biraz daha açmanın doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Sahte yada muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme yada 
kullanma fiili vergi suçunu oluşturmaktadır. Vergi suçu; vergi mükellef veya 
sorumlularıyla bunlarla hukuki ilişkide bulunan üçüncü kişilerin VUK’da 
tanımı yapılan davranış biçimleriyle vergi kanunlarının hükümlerini ihlal 
etmeleridir.

VUK’ da, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura düzenleyen 
veya kullananlar için vergi cezası ile hapis cezası olmak üzere iki tür ceza 
birlikte uygulanmak üzere öngörülmüştür.

Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar
VUK’ nun kaçakçılık suçları ve cezaları başlıklı 359 uncu maddesinde;
“ a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz 

mecburiyeti bulunan;
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1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek 
olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap 
açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının 
azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, 
belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,

Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı 
noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında 
vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, 
bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir 
muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet 
veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı belgedir.

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve 
ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter 
sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak 
koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte 
olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı 
halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.

c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması 
bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı 
halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.

371. maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara 
bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların 
uygulanması 344. maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına 
engel teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır.

Anılan madde uyarınca, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler 
ve bu belgeleri kullananların onsekiz aydan üç yıla kadar, belgelerin asıl ve 
suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri 
kullananların ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı 
belirtilmiştir.
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Türk Ceza Kanununun 51. maddesine göre; işlediği suçtan dolayı iki yıl 
veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilen kişilerin cezalarının 
ertelenebileceği(T.C. Yasalar, Md. 51 26.09.2004) hükme bağlanmıştır. Bu 
durumda onsekiz ay ile iki yıl arasında hapis cezası alanların cezalarının 
ertelenebilmesi mümkündür. 

TCK’nın 21. maddesinde suçun oluşması kastın varlığına bağlanmıştır. 
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme incelemelerinde 
sahte fatura düzenleme fiili bilmeden işlenemeyeceğinden kasıt unsuru karine 
olup, yargı kararları da bu yönde olduğundan ayrıca değerlendirilmesine 
gerek yoktur. 

Ancak sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımı 
nedeniyle yapılan incelemelerde mükelleflerce sahte belge kullanımı fiilinde 
kasıt unsurunun bulunup bulunmadığı durumunun açıklığa kavuşturulması 
gerekmektedir. Dolayısıyla inceleme sonucunda düzenlenecek rapor türleri 
ve eleştirilen hususlar bu konunun açıklığa kavuşturulmasından sonra 
netlik kazanacaktır. Bu netlik ise VUK 306 Sıra Nolu Genel Tebliğ ve KDV 
Uygulama Genel Tebliği ile inceleme elemanlarınca yapılan incelemeler 
sonucunda sağlanmaktadır.

Sahte belge kullanan mükelleflerle ilgili incelemelerde dikkat edilecek 
husus, sahte belgenin mükellef tarafından bilerek kullanılıp kullanılmadığının 
belirlenmesidir. Bilerek kullanma konusunda inceleme elamanının vereceği 
karar belirleyici olacaktır. İnceleme elamanı da, bu kararı verirken kasıt 
unsurunun bulunup bulunmadığına araştıracak ve değerlendirmesini buna 
göre yapacaktır.

Sahte belge kullanma incelemelerinde inceleme elemanı tarafından 
değerlendirme yapılırken kullanılan faturanın değer olarak yüksekliği, 
kullanılan fatura tutarının toplam alışlara oranı, fiili veya kaydi envanter ya 
da randıman incelemesi, karşıt inceleme ve tespit, nakliye, ödeme/tahsilat vb. 
kanıtlarla tespiti göz önünde bulundurulur. Sahte faturayı bilmeden kullandığı 
tespit edilen mükellefler, adlarına kesilmesi öngörülen vergi ve cezaları için 
uzlaşma hükümlerinden faydalanabilmektedir.

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

vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik 
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yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya 
eksik tahakkuk ettirilmesi” şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı kanunun 344. maddesinin ikinci fıkrasında da vergi ziyaına kaçakçılık 
suçunu düzenleyen 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde 
bu cezanın üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanacağı 
düzenlenmiştir. 

VUK 367. maddesinde 359. maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya 
hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca 
uygulanmasına engel teşkil etmez hükmü yer almaktadır. Sahte fatura 
düzenlenmesi tek başına vergi ziyaı suçunun oluşmasına neden olmamakta, 
aynı zamanda bu faturaların kullanılması da gerekmektedir. 

Vergi ziyaı suçunun oluşabilmesi için kasıt yani bilme unsuru aranmaz. 
Vergi ziyaı suçunda suçun oluşabilmesi için vergi kaybının meydana gelmesi 
yeterlidir. Uygulamada Vergi Müfettişlerince tanzim edilen inceleme 
raporlarının çok büyük bir kısmında Vergi Usul Kanunu 306 Seri Nolu 
Genel Tebliğine atıf yapılarak mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibarıyla 
yanıltıcı belgeyi bilmeden kullandığı değerlendirmesi yapılarak bir kat vergi 
ziyaı cezası önerilmektedir

Makalemizde tarhiyat öncesi uzlaşma (TÖU) müessesesinin işleyişi ve 
sonuçları ayrıntılı olarak değerlendirilecektir.

TÖU talebinde bulunabilecek ve uzlaşmaya katılabilecek olanlar; 
	Mükellef,
	Noterden alınmış vekâletnameye dayanarak mükellefi temsil eden kişiler,
	Tüzel kişiler, küçükler ve kısıtlılarla, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde 

bunların kanuni temsilcilerdir. 
Ayrıca, uzlaşma sırasında mükellef isterse, bağlı olduğu meslek odasından 

bir temsilci veya 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanununa göre kurulan meslek odasından bir meslek 
mensubunu bulundurabilir. Bu kişiler uzlaşma komisyonu toplantısında 
görüşlerini açıklamak için katılabilirler, ancak tutanakları imzalayamazlar. 
Ayrıca, meslek mensupları ile avukatların, uzlaşma görüşmelerine 
katılabilmelerinin hukuki bir belgeye (sözleşme, vekâletname vb.) 
dayandırılması ve söz konusu belgenin aslı veya onaylı bir örneğinin uzlaşma 
görüşmesi sırasında komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir. 
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TÖU vaki olması ve uzlaşma tutanağının düzenlenmesi uzlaşma görüşmesi 
sonunda, komisyonun teklifinin mükellefçe kabul edilmesi durumunda 
“uzlaşma vaki olmuş” sayılır. Mükellefin; uzlaşma komisyonunun davetine 
katılmaması, uzlaşma görüşmesine geldiği halde uzlaşma tutanağını 
imzalamaması veya ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi halinde “uzlaşma 
temin edilememiş” sayılır. Uzlaşma görüşmesi sonucunda komisyonun 
teklifinin mükellef tarafından kabul edilmemesi halinde “uzlaşma vaki 
olmamış” sayılır. Mükellef, komisyonun teklifini sonradan kabul etme 
imkânına da sahiptir. Tutanak ve inceleme raporunun vergi dairesine 
ulaşması üzerine mükellef, vergi dairesi tarafından düzenlenen vergi/ceza 
ihbarnamesinin tebliğ tarihini takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak 
olan 30 günlük vergi mahkemesinde dava açma süresinin son günü mesai saati 
bitimine kadar, uzlaşma komisyonunun teklifini kabul edebilir. Bu takdirde, 
söz konusu dilekçe ile başvuru tarihi itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılır ve 
buna göre işlem yapılır.

TÖU görüşmesi sonucunda düzenlenen tutanaklar kesindir ve ilgili vergi 
daireleri tarafından gerekli işlemlere hemen başlanır. Üzerinde uzlaşma 
sağlanan veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamaz 
ve hiçbir merciye şikâyette bulunulamaz. TÖU’dan yararlanan mükellef, 
üzerinde uzlaşılan ceza için cezalarda indirim hakkından yararlanamaz. TÖU 
görüşmeleri sonucunda uzlaşma temin edilemez veya uzlaşma vaki olmaz ise 
mükellefler verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden sonra tarhiyat sonrası 
uzlaşma talep edemezler. Uzlaşılamayan vergi ve cezaya ilişkin olarak vergi 
dairesince düzenlenen ihbarnameye karşı, ihbarnamenin tebliğ tarihini takip 
eden 30 gün içerisinde yargıya başvurma hakkı ve cezada indirim hakkı 
devam eder.

TÖU kapsamında uzlaşılan vergi ve cezalara ilişkin tutanak tahakkuk 
fişi yerine geçer. Uzlaşma tutanağı, vergi ve cezaların ödeme sürelerinden 
önce mükellefe tebliğ edilmişse; kanuni ödeme sürelerinde, ödeme süreleri 
kısmen veya tamamen geçtikten sonra mükellefe tebliğ edilmişse; uzlaşma 
tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir. Ayrıca, üzerinde 
uzlaşılan vergi miktarına ayrıca bu verginin normal vade tarihinden uzlaşma 
tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için VUK’nun 112. maddesine 
göre gecikme faizi hesaplanır.
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5.3. Cezalarda İndirim Talep Etme
Cezalarda indirim, VUK’nun 376. Maddesinde “ 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:

1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri,
İndirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi 

cezasını yukarıdaki yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa 
bu madde hükmünden faydalandırılmaz. Yukarıdaki hükümler vergi aslına 
tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.”şeklinde 
düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre, mükellefler uzlaşma müessesesinden 
yararlanmadıkları, dava konusu yapmadıkları (davadan vazgeçerlerse de 
yararlanabilirler) vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için 
ihbarnamenin tebliğinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine 
başvurarak cezalarda indirim müessesesinden yararlanabilirler.

5.4. Vergi ve Cezanın İtirazsız Ödenmesi
Mükellefin vergi inceleme elemanlarınca düzenlenen raporlara karşı 

başvurabilecekleri yolları kullanmadan, tarhiyatların kesinleşmesi neticesinde 
vergi ve cezanın tamamını ödemesidir. Ancak, böyle bir durum genellikle 
olmamakta ve mükellefler uzlaşma talep etmekte yada dava açmaktadır. 
Ancak bu yolların başvuru sürelerinin geçirilmiş olması halinde mükellefin 
yapabileceği tek şey vergi ve cezanın ödenmesidir. 

5.5. Dava Açma
Vergi cezalarını ortadan kaldıran müesseselerden biri de vergi 

uyuşmazlıklarının yargı yoluyla çözüm sürecini ihtiva eden dava açmadır.61 
Vergi incelemeleri sonucunda incelenen mükellef nezdinde bir matrah 

farkına rastlanması halinde inceleme elemanı raporunda, mükellef aleyhine 

61  Bilici, s.214.11

11
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vergi ve/veya gerekiyorsa ceza tarhiyatı yapılmasını önerilir. Raporlar uzlaşma 
talepli olması halinde uzlaşma yapıldıktan sonra, uzlaşma kapsamında 
olmaması halinde ise doğrudan Vergi Dairelerine gönderilir. Daireler takdir 
yetkisi olmaksızın gerekli tarhiyatları yapmak zorundadır. 

Tarhiyat yapılmasının önerildiği raporlar, rapor olarak kaldığı sürece 
mükellef aleyhine sonuç doğurması mümkün olmadığından dava konusu 
edilemez. Ancak bu raporlara dayanarak mükellef aleyhine işlem yapıldığında, 
örneğin cezalı tarhiyat yapılıp vergi/ceza ihbarnamesi tanzim edilerek 
mükellefe tebliğ edildiğinde, dava konusu yapılabilir, ihbarname ile birlikte 
dayanağını oluşturan raporun da iptali talep edilebilir.62

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.

Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen 
vergilere karşı dava açamazlar. Bu kanunun vergi hatalarına ait hükümleri 
mahfuzdur.

Vergi ve ceza ihbarnamelerinin muhataba tebliği tarihinden itibaren 30 
gün içerisinde mükellef veya vergi sorumlusu uyuşmazlık konusu vergi ve 
cezaları tarh ettiren vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde 
doğrudan dava açabilir.   Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya 
ceza muhatabı; tarh edilen vergiye veya kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki 
olmadığına dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren genel hükümler 
dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu takdirde, 
dava açma müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu müddet tutanağın 
tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar.

Mükellefler genelde uzlaşma ile dava yolu arasında gidip gelmektedirler. 
Burada konunun iyi tetkik edilerek, uzman kişilerden yardım alınarak hangi 
başvuru yolunun seçileceği iyi belirlenmelidir. Ancak, mükellefler bazen idare 
ile sorun yaşamamak, KDV Uygulama Genel Tebliği gereği özel esaslarda yer 
almamak için uzlaşma yolunu seçerek, uzlaşma sonucu belirlenen vergi ve 

62  Bumin, Doğrusöz, “İnceleme raporları ve dava hakkı”, 25.06.2009 tarihli Referans Gazetesi yazısı, 
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/%C4%B0nceleme%20raporlar%C4%B1%20ve%20
dava%20hakk%C4%B1.pdf, Erişim Tarihi:27.04.2014.

2
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cezaları 1 ay içinde ödeyerek idare ile sulh olmak istemektedirler.
Ayrıca mükellefler kendileri için telafisi güç ve imkânsız sonuçlar 

doğuracak durumlarda dava açarken davalarını yürütmeyi durdurma talepli 
açmalarında fayda vardır. Çünkü yürütmeyi durdurmanın kabulü halinde 
kendileri için önerilen iş ve işlemler devam etmeyecektir, mahkeme kararına 
kadar askıda kalacaktır. 

Dava açma konusu irdelenirken ihtirazi kayıtla beyana karşı dava açma 
hususu akla gelebilir. Akıllarda kalan bu soruyu netleştirmekte fayda olduğunu 
düşünüyorum. İhtirazi kayıt mükellefler tarafından verilen beyannameler için 
söz konusu olabilir. Bizim makale konumuz vergi incelemeleri sonucunda 
düzenlenen raporlar olduğu için düzenlenen raporlar sonucu mükelleflerin 
kendilerine tebliğ edilen vergi ceza ihbarnamelerine ihtirazi kayıtla itiraz 
etmek gibi bir hakları bulunmamaktadır. Mükellefler kendilerine tebliğ edilen 
vergi ceza ihbarnamelerine karşı açıkladığımız başvuru yollarından uygun 
olanına başvurabilirler.

5.6. İdari Yargılama Usulü Kanunun 11. Maddesi ya da Yargıya 
Gitmeden Uyuşmazlığın İdari Aşamada Çözülmesi

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun “Üst Makamlara Başvurma” 
Başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasında, ilgililer tarafından idari dava açılmadan 
önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni 
bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan 
makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurma, 
işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı; 2. fıkrasında, 
altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı; 3. 
fıkrasında da İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava 
açma süresi yeniden işlemeye başlayıp başvurma tarihine kadar geçmiş 
sürenin de hesaba katılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu başvuru yolu, mükelleflerin dava yoluna gitmeden önce yapılan idari 
işlemin düzeltilmesi için başvurabileceği yollardan biridir. Şikâyet yoluyla 
Maliye Bakanlığına başvuru ile benzer bir uygulama olmakla birlikte bu 
başvuru yolundan ayrılan yönleri kişinin başvuru yapmasının şart olması ve 
dava açma süresinin durmasıdır.   



ÇÖZÜMM
AL

İ

212
MAYIS - HAZİRAN

5.7. Şikâyet Yoluyla Maliye Bakanlığına Başvuru
Maliye Bakanlığı yapılan tarhiyata karşı vergi mahkemesinde dava açma 

süresi geçtikten sonra vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve ödeme emri ile 
haciz işlemlerini içeren tahsilât aşamasında yapılan vergi hataları dolayısıyla 
düzeltme talepleri reddolunan mükelleflerin şikâyet taleplerini incelemektedir. 
Düzeltme başvurusu vergi dairesince reddolunduktan sonra şikayet yoluyla 
Maliye Bakanlığı’na başvuran mükelleflere Maliye Bakanlığı’nın açık ret 
cevabı vermesi veya 60 günlük süresinde cevap vermemek suretiyle zımni 
ret cevabı vermesi üzerine mükelleflerin yaptıkları düzeltme başvurusunun 
reddolunması durumunda söz konusu idari işlemin iptal edilmesi hususunu 
yargıya taşımaları mümkündür. 

Bu durumda mükellefler bağlı oldukları vergi dairesinin bulunduğu yerdeki 
vergi mahkemesinde dava açabileceklerdir. Ancak dava şikâyet yoluyla 
başvuru yapılıp reddolunduktan sonra açılabilir.

Şikâyet yoluyla Maliye Bakanlığına başvurulmasında dava açma süreleri 
dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde 
Danıştay’da ve İdare Mahkemelerinde 60 gün, Vergi Mahkemelerinde ise 30 
gündür. 

6. SONUÇ
Ülkemizde vergi mükellefleri genel itibariyle hak ve ödevlerini bilmemekte 

yada kamu otoritesi karşısında haklarını savunamamaktadır. Bu nedenle de son 
yıllarda kamu otoriteleri mükellef hak ve ödevlerine daha önem vermektedir. 
Bu amaçla da vergi incelemesinin tek yetkili kurumu olan VDKB tarafından 
“ Vergi İncelemelerinde Mükellef Hak Ve Yükümlülükleri” adlı broşür 
çıkarılmış ve kurumun internet adresinde yer almaktadır. 

Özellikle son yıllarda Vergi Müfettişi sayısında artışlarla beraber inceleme 
sayılarının da artması, daha çok mükellefin incelenmesi anlamına gelmektedir. 
Bu nedenle; vergi incelemeleri sırasında ve sonrasında mükelleflerin sonradan 
pişman olmamaları için hak ve ödevlerini bilerek hareket etmesi yerinde ve 
doğru bir hareket şekli olacaktır.

Vergi mükelleflerinin, vergi inceleme elemanlarınca düzenlenen raporlara 
karşı yapılabilecek  7 başvuru yolu bulunmaktadır. Bunlar; raporlar işleme 
konulmadan dinlenme talebi, uzlaşma talebi, cezalarda indirim talep etme, 
vergi ve cezanın itirazsız ödenmesi, dava açma, idari yargılama usulü kanunun 
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11. maddesi ya da yargıya gitmeden uyuşmazlığın idari aşamada çözülmesi, 
şikâyet yoluyla Maliye Bakanlığına başvurudur.

Mükellefler, yukarıda belirtilen yollardan kendilerine en uygun olanını 
seçerek, başvuru yolları ve süreleri dikkate alarak bu yollara başvurması kendi 
yararına olacaktır. 

Uzlaşma müessesesi mükellefler tarafından en fazla kullanılan başvuru 
yollarından birisidir. Daha sonra dava açma yolu mükellefler için önemli başvuru 
yollarından birisidir. Ancak, dava için yargı kararlarının iyi irdelenmesi, daha 
önce benzer konularda verilen kararların tetkik edilmesi, kazanılabileceğine 
inanılan tarhiyatlar için dava açılması daha doğru olacaktır. Çünkü davanın 
kaybedilmesi durumunda vergi ve cezanın tamamı ile dava süresince geçen 
zaman için hesaplanacak gecikme zammı ödenmesi gerekecektir. Ayrıca, dava 
açılması halinde yürütmeyi durdurma talep edilmesi doğru olacaktır. Çünkü, 
yürütmeyi durdurma talep edilmemesi halinde vergi dairesi tarafından vergi ve 
ceza ihbarnamesi istinaden önerilen vergi ve cezalar tahsil edilmeye çalışılacaktır. 
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