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ÖNSÖZ 

 

Çalışmamın genel amacı mesleğime ve konuya ilgi duyanlara küçük de olsa bir 

kaynak yaratmak ve güncelliğini daima koruyan, vergi denetimi konusunda fikir sahibi 

olmaktır. 

Yüksek lisans boyunca çok değerli bilgilerini bizlerden esirgemeyen ve tecrübelerini 

bizlerle paylaşarak, yolumuzu aydınlatan tüm emektar hocalarıma, tez danışmanım 

Prof. Dr. Elif Sonsuzoğlu’na ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. 
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ÖZET 

İDARENİN VERGİ MÜKELLEFİNİ DENETLEME YOLLARI 

Ülkelerin Global dünyaya her anlamda ayak uydurması ve üst seviye 

medeniyetlerinde yer alması için ekonomik seviyesinin yüksek, haliyle de bütçesinin de 

güçlü olması gerekmektedir. Bu nedenle bütçeye gelir sağlayan faktörler de birinci 

dereceden önem kazanmaktadır. Türkiye’de de devlet gelirlerinin çoğu vergilerden 

oluşmaktadır ve bu nedenledir ki vergi denetimi son yıllarda çok daha fazla önem 

kazanmıştır. Vergiyi doğuran olay karşısında kazancın belli bir kısmını vergi olarak 

ödemek zorunda olan yükümlü kimi zaman tepkisel olarak vergi ödemekten kaçınma ya 

da hiç ödememe gibi tepkiler verebilmektedir.  Bu durumun hem önlenmesi hem de 

vergi bilincinin oluşması güçlü bir kontrol mekanizması, uzmanlaşmış denetmenler ve 

verimli bilgi depoları ile mümkündür. 

Buna istinaden idarenin vergi mükellefini denetlemesi ve denetlerken kullanmış 

olduğu yöntemleri detaylı bir şekilde incelemek adına hazırlanmış olan bu çalışma, 

vergi gelirlerinin elde edilmesi aşamasında devletin kontrol mekanizması olan birimler 

ve bu birimlere muhatap vergi mükelleflerini, vergi denetimi kavramını ve tarihçesini, 

vergi denetimi gerekliliğini, vergi idaresinin vergi denetim yollarını, vergi incelemesi 

yapmaya yetkili olanların yükümlülükleri ile incelemeye tabi mükelleflerin hak ve 

yükümlülüklerini içermektedir.    

 

 

Anahtar Kelimeler:  Vergi Denetimi, Vergi Mükellefi, Vergi idaresi 
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ABSTRACT                                                                    

THE AUDIT METHODS OF TAXPAYERS BY THE TAX 

AUTHORITY  

In order to catch up the global world and to be in higher order civilizations, countries 

need to have higher budgets. For this reason, factors that provide income for the budget 

become more of a primary issue. In our country, most of the income of the budget is 

coming from the taxes, therefore, to inspect of the taxes become very essential recently. 

Taxpayers sometimes misrepresent the true state of their affairs to the tax authorities to 

reduce their tax liability and include dishonest tax reporting like declaring less income 

or they do not want to pay the tax at all. In order to avoid from those issues and to create 

tax awareness, we need a strong control mechanism, specialized tax officers and 

effective data storage. 

Based on this issue, this master thesis has been prepared to investigate the 

approaches to inspect the taxpayers by the management. In this thesis, the government 

control mechanisms during the tax income stages and the taxpayers responsible from 

the mechanisms, tax inspection term and its history, need for the tax inspection, the 

approaches used by tax administration, liabilities of the tax officials to the tax payers 

and rights and the liabilities of the tax payers have been investigated. 

 

 

 

 

Keywords: tax audit, taxpayer, tax authority 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ ve AMAÇ 

Vergiler dünden bugüne devletlerin en önemli finansman kaynağı haline gelmiştir. 

Vergileri toplamak, daha önceden belirlenmiş yasalar çerçevesinde konulmuş kurallar 

ile gerçekleştirilir. Bu sistem içinde, mükellef ve devlet karşılıklı sorumluluk içindedir. 

Bir yanda ticari kazanç ve kar sağlamak isteyen mükellef, bir yanda mükellefin 

kazancının belli bir kısmını vergi olarak isteyen devlet, işte tam da bu sistemin içinde 

sorumluluklar, görev ve yetkiler, yükümlülükler ve haklar ile ilgili Türkiye’de ki 

mevcut yapı incelenmeye çalışılacaktır. 

Vergi idaresi, vergi mükelleflerini çeşitli yollarla denetleyerek hem vergileri doğru 

bir şekilde tahsil etmek hem de doğru beyan edilmesi için gerekli önlemleri ve 

çalışmaları yapmaktadır. 

Çalışmamızın ilk bölümünde genel kavramlara yer verilecektir. Denetim ve vergi 

denetimi kavramları, vergi denetimi nedenleri, tarihsel gelişimi, fonksiyonları, 

özellikleri ve vergi denetim birimleri kimlerdir açıklanmaya çalışılacaktır. 

 İkinci bölümde ise amaç; vergi mükellefini denetleme araçları olan, yoklama, vergi 

incelemesi, arama ve bilgi toplama hakkında detaylı açıklamalarda bulunmaktır. 

Üçüncü ve son bölümde hem vergi mükellefinin hem de vergi idaresinin 

sorumlulukları görev ve yetkileri, yapması ve yapmaması gerekenleri, uygulamadaki 

aksaklıklar ve sonuçları anlatılmaya çalışılacaktır. 
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BÖLÜM 2. TEMEL KAVRAMLAR VE VERGİ 

DENETİMİ 

2.1. DENETİM KAVRAMI 

Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların daha önceden belirlenmiş 

ölçütlere uygunluğunu araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla 

tarafsız bir şekilde kanıt toplayan ve sonrasında bu kanıtları değerleyen sistematik bir 

süreçtir.
1
 Bir örgütün ve örgüt çalışanlarının, daha önceden belirlenmiş faaliyet 

kurallarına ne derece uyup uymadıkları denetim aracılığı ile öğrenilebilir.
2
 

Kuruluş ve bireylerin hukuk devleti anlayışı çerçevesinde yasada öngörülen şekilde, 

faaliyetleri, sorumlulukları ve hakları doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. 

Bunu sağlamak için denetim oldukça önemlidir ve engelleyici bir fonksiyona sahiptir.
3
 

Denetim olmadan doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak çok mümkün değildir. 

İlgililerin kararlarını etkileyecek doğrultuda olan bilgilerin, denetimden geçmeden kabul 

edilebilirliği, geçerliliği söz konusu değildir. Bu nedenle her bir bilgi kendi alanında 

sistematik bir şekilde denetim sürecinden geçmektedir. Hata ve hileye açık olaylar söz 

konusu olduğunda denetim kavramının önemi daha da anlaşılır bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır. 

2.2. VERGİ DENETİMİ 

Modern devletlerin gelişiminde vergi yönetimi ve denetimi bir bütündür. Devletin 

devamlılığı finansal kaynaklarına bağlıyken bunlar arasında en önemli yere sahip 

şüphesiz ki vergilerdir.  Bireyler, devletten toplum için gereken hizmetleri yerine 

getirmesini talep ederken vergisini ödemek, devlet ise vergi sisteminin işleyişini en iyi 

                                                                                                                                               

 
1
 Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, 13.Baskı İstanbul, 2010, s.11. 

2
 Denetim Kavramı, http://notoku.com/denetim-kavrami/ , erişim:01.09.2015. 

3
 Elçin Akpınar, Kamu Yönetiminde Denetim Olgusu ve Türkiye’de Kamu Yönetiminin 

Denetlenmesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Isparta 2006, s.16, erişim:10.11.2015. 
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şekilde sağlayarak vergiyi tahsil etmek amacıyla vergi mükelleflerine yasa kuralları 

dâhilinde yüklenen sorumluluklarını yerine getirilip getirilmediğini denetlemek 

zorundadır.
4
 

Vergiler yasayla konulur, değiştirilir ve kaldırılır. Bu nedenle vergi yönetimi, yasalar 

doğrultusunda, vergileme ile ilgili bütün işlemlerin yürütülmesi biçiminde 

tanımlanabilir. Bu işlemlerin yerine getirilmesinden sorumlu vergi idarelerinin, devletin 

en önemli gelir kaynağı olan vergiler için, iyi örgütlenmiş ve yeterli donanımla 

şekillendirilmiş bir yapıya sahip olması gerekmektedir.
5
     

Devletin gelir bütçesini oluşturması ve bu bütçenin etkin bir kaynak olarak 

kullanılması için gelirlerin toplanmasında denetim faaliyetinin eksiksiz yerine 

getirilmesi şarttır. 

Vergi denetimi kamusal dış denetimdir. Yasalarla belirlenmiş bir şekilde 

gerçekleştirilir. Devlet kamu harcamalarını karşılamak için vergi ödeyen mükelleflerin, 

vergisel anlamda yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini, faaliyetlerini doğru bir 

şekilde beyan edip etmediklerini vergi denetimi aracılığıyla gerçekleştirir.
6
 

Vergi denetimi fonksiyonu daha çok, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun 

araştırılması, bu durumların tespiti ve varsa yanlışlıkların, eksikliklerin giderilmesine 

yöneliktir. Vergi denetimi sürecinde, vergi tutarları araştırılacak, olumsuzlukların önüne 

geçilecek ve düzeltilecektir.
7
 

Vergi mükelleflerinin beyanlarının doğruluğunun tespit edilmesi ve araştırılması, 

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde belirlenen görev yetkiler doğrultusunda Vergi 

Müfettişleri tarafından gerçekleştirilir. 10 Temmuz 2011 tarih ve 646 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü ile 

Vergi Denetmeni kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettişi ünvanı altında 

birleştirilmiştir.
8
 

                                                                                                                                               

 
4
 Funda Başaran Yavaşlar, Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi 

Sempozyum Kitabı, Önsöz Metni, Ankara, 2010, s.5. 
5
 Hasan Hüseyin Yavaş, Vergi Gelirlerinin Denetimi ve Denetimde Etkenlik Kavramı, 

www.mevzuatdergisi.com/2000/12a/01.htm   ,erişim:14.01.2015. 
6
 Ahmet Erol, Vergi Denetiminde Hukuki Özen, E-Yaklaşım, Şubat 2009, Sayı 194, 

erişim:03.05.2014. 
7
 Ertuğrul Kutay Ünal, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Denetimi, Yayınlanmış Yüksek 

Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üni., Sosyal Bilimler Ens., Isparta 2014, s.46, erişim:08.10.2015. 
8
VergiMüfettişi,https://tr.wikipedia.org/wiki/Vergi_m%C3%BCfetti%C5%9Fi 

erişim:08.12.2105. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Vergi_m%C3%BCfetti%C5%9Fi


 

4 

 

Vergi denetimi türleri; vergi incelemesi, yoklama, arama ve bilgi toplama olarak dört 

ayrı şekilde ikinci bölümde ayrıntılı olarak incelenecektir. 

 2.2.1 Türkiye’de Vergi Denetiminin Tarihsel Gelişimi 

Osmanlı’da II. Mahmut'tan sonraki dönemde, Osmanlı Merkezi Hükümetinde 

bakanlıklar kurularak teftiş birimleri oluşturulmuş ve bu birimde görevlendirilenlere 

müfettiş denmiştir. Bu dönem itibari ile denetlemenin ayrı bir birim tarafından 

gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.
9
 

Cumhuriyet döneminde vergi denetimi, 1926 yılında ilk kez bir müessese olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 1926 yılında kazanç vergisinin uygulanmasına başlanmasıyla, 

beyannamelerin incelenmesi görevi tahakkuk teftiş memurlarına verilmiştir. Tahakkuk 

teftiş memurları için ilk vergi inceleme elemanları demek mümkündür. Ancak, bilgi 

donanımları bakımından yeterli olmayan tahakkuk teftiş memurları, bu alanda başarılı 

olamamış daha sonra kaldırılmıştır. 
10

 

07.06.1946 tarih ve 6327 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 29.05.1946 tarih ve 

4910 sayılı Kanunu ile Vasıtasız Vergiler ve Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri 

kaldırılmış ve Gelirler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Birçok kez değişikliğe uğrayan 

Gelirler Genel Müdürlüğünün görevleri 24.06.1994 yılında tekrar belirlendiğinde “vergi 

denetimi” ilk kez kanun metnine girmiştir.
11

 

Bununla birlikte, 05.05.2005 tarihinde kabul edilen ve 16 Mayıs 2005 tarih ve 25817 

sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5345 Sayılı Kanun ile Gelirler 

Genel Müdürlüğü kaldırılarak, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir idaresi Başkanlığı 

kurulmuştur. 5345 Sayılı Kanun’un 1’nci maddesine göre bu kanunun amacı; gelir 

politikasını en iyi şekilde yönetmektir. Objektif ve tarafsız bir bakış ile vergide adaleti 

sağlamak, vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak, vergiye gönüllülük esasını 

benimsetmek, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle 

yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almaktır. Mükellef 

                                                                                                                                               

 
9
 Muhammet Bezirci, Fehmi Karasioğlu, Türkiye’de Denetimin Tarihsel Gelişimi, 

sead.selcuk.edu.tr/sead/article/download/101/100, s.575, erişim:08.12.2015. 
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 İlhan Binbirkaya, Türkiye’de Vergi Denetimi ve Kayıt Dışı Ekonomi, Yayınlanmış Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2006, erişim:25.10.2015. 
11
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http://www.degerymm.com.tr/icerik/ks3dHz01lx11AwXKlDN0g4ckWsz1nu.pdf, erişim:28.11.2015. 
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odaklı olmak, saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve 

mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığına bağlı 

Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına 

ilişkin esasları düzenlemektir.
12

 

2.2.2. Vergi Denetimini Gerektiren Nedenler 

Vergi denetiminde amaç; vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, mali nedenler, sosyal 

nedenler ve hukuki nedenler olarak gösterilebilir.
13

 

2.2.2.1. Vergi Kayıp ve Kaçağının Önlenmesi 

Türkiye’de vergi alanında yaşanan en büyük sorunlardan biri kayıt dışı ekonominin 

varlığı ile birlikte vergi kaybının yaygınlaşmasıdır. 

Mükellefler tarafından vergiye karşı direnme tepkileri içerisinde en yaygını olan 

vergi kaçırma, kanunlara aykırı hareket etmek suretiyle verginin ödenmemesi ya da 

olması gerekenden daha az ödenmesi yollarıdır. Vergi kaçırmada mükellefler gerçek 

dışı beyanda bulunarak ya da hiçbir şekilde beyanname vermeyerek bir kısım gelirlerini 

vergi yükümlülüklerinin dışında bırakmaktadırlar.
14

 

Vergi kaçırma ve vergi kaybı, vergi adaletini bozmakta ve ekonomik düzen içindeki 

sermaye hareketlerinde ve rekabet şartlarında da eşitsizliklerin oluşmasına yol 

açmaktadır.
15

 Devletin birinci finansman kaynağını garanti altına alması zorunluluğu 

yanında, vergi denetimi; vergi kayıp ve kaçağını önlemek, vergi adaletini sağlamak ve 

vergisini ödeyen mükelleflerin haklarını korumak maksadıyla da yerine getirilmesi 

gereken zorunlu bir faaliyettir.
16

 

Bu nedenle vergi denetiminin tam anlamıyla gerçekleşmesi için denetim birimleri 

görevlerini eksiksiz yerine getirmeli, mükellef ile uyum içinde denetim sürecini 
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 Abdullah Karaboyacı, Vergi Denetimi Açısından Beyan Edilen Gelirin Doğruluğunun Tespit 
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erişim:13.11.2015. 
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gerçekleştirmelidir. Ayrıca, vergi mükellefleri yeteri kadar bilinçlendirilmeli, yasalara 

uymaya teşvik edilmelidir. 

2.2.2.2. Mali Nedenler 

Günümüzde devletlerin giderek artan ekonomik ve sosyal görevleri ile birlikte kamu 

finansmanı ihtiyacı da artmıştır. 

Devlet artan bu gelir ihtiyacını; vergi oranlarını arttırarak, yeni vergiler getirerek,  

vergi kayıp ve kaçağının azaltılması için gerekli önlemleri alarak karşılayabilmektedir. 

Vergide denetim gereksiniminin temel nedeni; devletin ana ve en önemli finansman 

kaynağı olan verginin doğru ve adaletli bir şekilde toplanabilmesini garanti altına 

almaktır. Denetimlerin yetersiz olması, devleti asıl finansman kaynağından mahrum 

bırakacağı gibi borç yükünde de artışa neden olacaktır.
17

 

Mevcut vergi potansiyelinin doğru bir şekilde belirlenmesi, vergi dışı tutulmuş 

kaynakların ortaya çıkarılması ve vergilerin gerçeğe uygun şekilde alınması, devleti 

mali bakımdan önemli ölçüde rahatlatmaktadır. Bu bakımdan, vergi denetiminin 

doğrudan ve özellikle dolaylı fonksiyonları, devlete mali açıdan birçok fayda 

sağlamaktadır.
18

 

2.2.2.3. Sosyal Nedenler 

Sosyo-ekonomik dengenin adaletli bir hale getirilmesi vergi denetiminin önemli 

amaçlarından biridir. Çok sık karşılaştığımız vergi kaçırma eylemi denetim yoluyla ne 

kadar azaltılabilirse o ölçüde gelir dağılımı olumlu etkilenecek ve toplumda refahın 

artmasını sağlayacaktır. Refah artışının sağlanması ile toplumda birçok sorunun 

çözülmesi de mümkün olacaktır.
19

 

Vergi denetimi, gelir dağılımında ve vergide adaleti sağlamak amacıyla; geliri 

yüksek olanlardan daha fazla vergi alarak kaynak yaratmakta ve düşük gelir elde eden 
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kimselerin refahını arttırıcı alanlarda kullanmaktadır. Ancak vergi kayıp ve kaçağı, 

düşük gelir elde eden kişilerin refahında beklenen olumlu artışı engellemektedir.
20

 

Sosyal devlet olmanın gereği vergide adaleti sağlamaktır. Kazanç sağlayan her bir 

mükellefin gelirine göre vergi vermesi hedeflenirken, devlet haksız kazanç sağlayan ve 

vergisini ödemeyenler için ciddi önlemler alarak vergide adalet bilincini oluşturmalıdır. 

2.2.2.4. Hukuki Nedenler 

Vergi adaletinden söz edebilmek için, vergi mükelleflerinin hukuk dışı tutum 

davranışları önlenebilmeli ve caydırıcı yaptırımlar ile vergi adaleti sağlanmalıdır. Bu 

durum vergi kayıp ve kaçağını önlemede en önemli yoldur. 

Vergiler kanunlarla konulur ve yine önceden belirlenen kanunlara dayanarak tahsil 

edilir. Bu sürecin sağlanması vergi denetiminin hukuki amacıdır. Adil ve yansız bir 

şekilde sürecin yönetilmesi, mükelleflerin de haklarının gözetilmesi ve karşılıklı olarak 

yasada öngörülen kurallara uyulmasının sağlanması vergi denetiminin hukuki 

niteliğinin sonucudur.
21

 

Vergide adaletin sağlanması için mükelleflerin vergi kayıp ve kaçağına sebep olan 

hukuk dışı davranışlarının tespit edilmesi gerekir. Ayrıca mükelleflerin vergi 

yüklenimlerinde de gelir durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Geliri daha fazla olup 

vergi yükünden kaçan mükellefler söz konusu iken vergide adaletin sağlanması söz 

konusu olamaz ve denetimin hukuki niteliği sekteye uğrar. Vergi denetimleri sonucu bu 

olumsuzlukların hukuki kurallar içinde çözüme kavuşturulması şüphesiz ki vergide 

adaleti sağlamaya yöneliktir.
22

 

2.2.2.5. Ekonomik Nedenler 

Devlet, sürekli artan harcamalarını karşılarken, hem vergi adaletini hem de ülke 

ekonomisini düzenleyici bir roldedir. Devlet gider yükü artarken, bu giderlerini 

karşılayabilmek için gelirlerini de aynı düzeyde fazlalaştırmalıdır. Ancak bu gelirlerini 
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arttırırken vergi yükü ve adaleti elden bırakmamalı, vergileri mükelleflerden toplarken 

adil davranmalıdır. Adil olunmadığı sürece, mükellefler üzerindeki ağır vergi yükü 

sebebiyle kayıt dışı işlem ve olaylara eğilecek, devlet alması gereken vergiden de 

mahrum kalacaktır.
23

 

Kayıt dışı ekonomi, devletin en temel finansman aracı olan vergi gelirlerini 

azaltmakta ya da ortadan kaldırmaktadır. Vergi gelirlerinin azalması nedeniyle devlet 

giderlerinin karşılanması için borçlanma yoluna gidilmesi gerekir. Borçlanma 

sonucunda ise, faiz oranlarında yükselişe sebep olmakta; faizlerdeki artış da yatırımları 

azaltarak, gerek milli geliri gerekse istihdamda olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
24

 

Vergi kanunları ve diğer kanunlarda çok sayıda muafiyet, istisna ve teşvik 

uygulamalarının bulunmasına rağmen, vergilendirmenin ekonomideki tüm sektörler 

üzerindeki etkilerinin sistemli ve bilimsel bir şekilde ele alındığı söylenemez. Zira 

vergilendirmede birinci öncelik gelir endişesi, daha sonra da politik sebepler hâkim 

olmaktadır. Özellikle gelir vergilerimizin Avrupa ve Amerika uygulamalarının aksine 

başlangıçtan bu yana yüksek oranlı olması, mükelleflerde kasıtlı veya bilinçsiz bir 

direniş doğurmuş, bu direniş ise kayıt dışı ekonomide artışa sebep olmuştur.
25

 

2.3. VERGİ DENETİM FONKSİYONLARI 

Vergi denetiminin üç ayrı önemli fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar, araştırma ve 

bulma fonksiyonu ile önleyici olma ve eğitici fonksiyonudur. 
26

 

2.3.1. Araştırma Bulma Fonksiyonu 

Vergi denetiminin araştırma ve bulma fonksiyonu, tahakkuk edecek ve ödenecek 

vergilerin doğruluğunun tespitine yönelik olup, defter kayıtları ve belgeler üzerinde ya 

da bunların haricinde, farklı kaynaklardan veri toplanması anlamına gelmektedir.
27

 

Vergi incelemesi; ödenmesi gereken doğru ve gerçek vergiyi araştırır, ayrıca 
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mükelleflerin belge, defter ve kayıtlarındaki hata ve hileleri tespit eder.
28

 Araştırma 

bulma fonksiyonu denetimin doğal sürecidir. 

2.3.2. Önleyici Olma Fonksiyonu 

Araştırma ve bulma fonksiyonundan sonra yükümlülerin yapmış olduğu hata ve 

yanlışlıkların düzeltilmesi için önleyici etki yaratmak ve vergi denetimini düzenli 

aralıklarla yapmak, yükümlünün denetlenme bilincini oluşturmak, önleyici olma 

fonksiyonunun amacıdır. 

Yükümlülerin bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları defter ve belge kayıtlarındaki 

hataların önlenmesi için, vergi denetim elemanının da gerekli usul ve esasları belirterek 

yol göstermesi, sadece hata ve hileleri bularak sonucunda cezai yaptırım uygulamak 

gibi bir yaklaşımda bulunmaması da denetimi eğitici fonksiyona yakınlaştırmaktadır. 

Mükelleflerin vergi kanunlarına uygun hareket etmelerini sağlamak maksadıyla 

yapılan vergi denetimlerinin, beklenen işlevleri karşılayabilme düzeyi vergi denetiminin 

etkinliğini ifade etmektedir. Vergi denetimlerinin etkinliği, denetim elemanları, vergi 

dairesi ve yükümlüler gibi bir dizi etkene bağlıdır.
29

 Vergi denetiminin yeterli 

düzeydeki etkinliği, vergi idaresinin de aynı düzeyde etkinliğe sahip olması sonucunu 

doğurur. Vergileme için yapılan giderlerin minimize edilmesi suretiyle, toplam vergi 

gelirlerinde oluşacak artışlar vergi idaresinin etkinliğini artırır.
30

 

2.3.3. Verilerin Toplanmasında Kullanılacak Yöntemlerin Seçimi 

Vergi denetiminin araştırma ve önleme dışında diğer en önemli özelliği de eğitici 

fonksiyona sahip olmasıdır. İnceleme süresince mükellefe bilgi verilmesi, hata ve 

yanlışlarının tespitinde eksikliklerinin ve nedenlerinin belirtilmesi, ileriye dönük hata 

yapılmasının önlenmesi gibi amaçlar eğitici fonksiyonun gereğidir.
31

 

Bu nedenledir ki denetim süresi boyunca yükümlü de eğitilerek mevzuat konusunda 

bilgi sahibi olmaktadır. 
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2.4. VERGİ DENETİMİNİN ÖZELLİKLERİ 

2.4.1. Hukuki Olma Özelliği 

İdarenin her türlü eylem ve işlem sonucu hukuki mahiyet taşır. 

Vergi dairesinde görevli ve yetkili personel tarafından yapılan vergi denetimi, kanuni 

bir yetki kapsamında uygulanmaktadır. Anayasanın 73.maddesine göre;  kamu 

giderlerinin karşılanması için herkes mali güne göre vergi ödemekle yükümlüdür. 

Vergi, resim, harç v.b yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Bu 

nedenle Anayasada yer alan bu hükme göre vergi ödemekle yükümlü herkes için 

idarece yapılan işlemler hukuki özellik taşımaktadır. 

2.4.2. Tarafsız Olma Özelliği 

Vergi denetiminde beklenen en belirgin özelliklerden birisi tarafsız olma özelliğidir. 

Vergi denetimi yapan yetkilinin hem sorumluğu olduğu birim hem de mükellef 

açısından, tarafsız olma yetkisini en iyi şekilde korumalı, herhangi bir etki altında 

kalmamalıdır. Ancak VUK 140. Maddesinin 5. Bendine göre, vergi inceleme elemanı, 

vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı 

rapor düzenleyemezken tarafsız olma özelliğinin zedelenmesi söz konusu 

olabilmektedir. Bu durum da inceleme elemanı düzenleyeceği rapor için bu hükümlere 

aykırı bir durum ile karşılaştığında yine aynı maddenin 5. Bendine göre bağlı bulunduğu 

birim aracılığıyla Gelir İdaresine bir rapor düzenleyerek bildirebilir. “Sirkülere aykırı 

vergi inceleme raporu yazılması ve Komisyonla inceleme elemanı arasında görüş 

ayrılığı olması durumunda, sirkülerin kanuna aykırılığının ya da uygunluğunun yargı 

denetimine götürülmesinin zorunlu hale getirilmesi bu düzenlemedeki sakıncayı telafi 

edebilir.”
32

 

Vergi denetim görevlilerinin yapmış oldukları incelemelerin amacı, ödenmesi 

gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmektir. Bu bağlamda inceleme 

sonucunda mükellefe ek bir tarhiyat yapılabileceği gibi, tersine mükellefe iadesi söz 

konusu vergiyi de ortaya çıkarmaktır. Anlaşılacağı üzere denetim elemanları, idare ve 

mükellefe eşit mesafede durmalı, amaç sadece devlete ek gelir sağlamak, mükellefi yük 
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altına sokmak olmamalı, mükellefin de hakları göz önünde tutulmalı, varsa mükellef 

aleyhine yanlış tahakkuk, denetim sonuç ve raporlarında bunun iadesi dile 

getirilmelidir.
33

 

2.4.3. Yaptırımcı Olma Özelliği 

Vergi denetiminin hukuki olma özelliği burada da karşımıza çıkmaktadır. Vergileme 

sürecinde yasa çerçevesinde konulmuş bir takım kurallara uymamanın cezası 

kanunlarda açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. İdarenin yaptığı denetim sonucunda suç 

fiilleri tespit edilirse, bu fiili işleyenler yasada öngörülen cezalara muhatap olacaktır. 

Bu özellikten yola çıkarak denetim sonucu tespit edilen, beyan edilmemiş veya eksik 

beyan edilmiş yani vergi ziyaına uğratılmış vergi aslının, ceza uygulanmak suretiyle 

tahsili de mümkün olmaktadır.
34

 

2.4.4. Dış Denetim Olma Özelliği 

Her işletme kendi bünyesinde iç denetim yapmaktadır ancak vergi denetimi devlete 

bağlı vergi inceleme elemanları tarafından yapılır. Bu nedenle vergi denetimi dış 

denetim olma özelliğini taşımaktadır. İşletmelerin kendi içinde kendi elemanlarınca 

yaptırdığı inceleme verileri, idare için vergi denetiminde bir kaynak oluştursa da tarafsız 

ve bağımsız olmaması açısından birebir güvenilir olmayabilir. Bu nedenle vergi 

denetimi iç denetimi de denetler. Ancak vergi inceleme elemanlarının da devlete bağlı 

olmalarından dolayı bağımsız dış denetim değil sadece dış denetim olarak adlandırılır.
35

 

2.4.5. Hesap Denetimi Olma Özelliği 

Vergi denetimi aynı zamanda mali tabloların incelenmesi bakımından hesap denetimi 

olma özelliği taşımaktadır. İşletmeler muhasebe kayıtlarını genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlamakla yükümlüdürler.  Bu kayıtların bu 

                                                                                                                                               

 
33

 Abdullah Türk, Elektronik Vergi Denetiminin Vergi Kaçırma Eğilimlerini Azaltmadaki Rolü 

ve Bir Araştırma, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üni., Sosyal Bilimler Ens., 2010, s.9, 

erişim: 11.08.2015 
34

 Mübeyna Doğan, Türkiye'de Vergi Denetiminin Mükellefler Üzerindeki Etkisi, Yayınlanmış 

Yüksek Lisans Tezi,  Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010,  s.9, erişim:22.10.2015. 
35

 Tecim, a.g.e, s.63 
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ilkelere göre hazırlanıp hazırlanmadığı denetimi yine vergi denetiminin hesap denetimi 

olma özelliği kapsamı içindedir.
36

 

2.5. VERGİ DENETİM SİSTEMİNİN YAPISI 

Devletin, alacaklarını tahsil etmek ve buna ilişkin davalarda onu temsil etmek görevi 

Maliye Bakanlığına verilmiştir. Vergi idaresi denilince de akla bu bakanlık gelmektedir. 

Vergi idaresi esasında Maliye Bakanlığı bünyesinde örgütlenmekle birlikte yerel 

yönetimlerin de vergiye ilişkin bazı yönetsel görevleri vardır.
37

 

Vergi Usul Kanunu V.U.K.’nun 135. maddesine göre; Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığı çatısı altında, vergi incelemeye yetkili uzmanlar Vergi Müfettişi unvanı ile 

anılmaktadır. 

Türkiye’de, Maliye Bakanlığı’nın fonksiyonlarının artması ve yaygınlaşması 

gerekçesiyle ile yetkili kurumlar tek bir çatı altında toplanarak “Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığını” oluşturulmuştur.
38

 

2.5.1. Maliye Bakanlığı 

Devletin mali yönden tüzel kişiliğini temsil yetkisine haiz bakanlık Maliye 

Bakanlığı’dır. Bu bakanlık devlet içinde çok önemli fonksiyonları olan, en eski ve köklü 

bakanlıklardan biridir.
39

 

Bakanlığın görevleri 14.12.1983 tarih ve 18251 nolu Resmi Gazetede yayınlanan 178 

sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nin 2. Maddesinde yer 

almaktadır. Maliye politikasının hazırlanması ve uygulanması, harcama politikalarının 

geliştirilmesi ve uygulanması, devlet hesaplarının tutulması ile saymanlık hizmetlerinin 

yerine getirilmesi, gelir politikasının geliştirilmesi, her türlü gelir gider işlemlerine ait 

kanun tasarılarını ve diğer mevzuatların hazırlanması, milletlerarası kuruluşların 

Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarının takip edilmesi, suç gelirlerinin 

                                                                                                                                               

 
36

 Recep Çalışkan, Türkiye’de Devlet Hesap Denetimi ve Bağımsız Denetim Kültürünün Tarihsel 

Gelişim Süreci, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 2011, erişim: 08.12.2015. 
37

 Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku Temel Kavramlar İlkeler ve Kavramlar, 19.Baskı, 2012, s.149. 
38

 Nevzat Erdağ, Risk Analizinden Vergi Denetimine Dikkat, http://www.muhasebedr.com/risk-

analizinden-vergi-denetimine-dikkat/, erişim:18.11.2015. 
39

 Kırbaş, a.g.e, s.49. 
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aklanmasının önlenmesi için usul ve esasların belirlenmesi, vergi incelemesi ve 

denetimine ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesi olarak sayılmıştır. 

2.5.2. Gelir İdaresi Başkanlığı 

16.05.2005 tarih ve 25817 nolu Resmi Gazetede yayınlanan 5345 Sayılı Gelir İdaresi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Gelir İdaresi Başkanlığı, 

Bakanlıkça belirlenen Devlet gelirleri politikasını uygular, mükelleflerin vergiye 

uyumunu kolaylaştırır, mükellefin haklarının koruyarak mükellef ile Başkanlık 

ilişkilerinin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri alır, hakları 

ve ödevleri konusunda bilgilendirir. 

Devlet alacaklarının tahsilini sağlayarak bu konuda gerekli tedbirleri alırken ortaya 

çıkan ihtilafların en aza indirilmesi için çalışmalar yapar. 

Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve 

indirimlerin maliyetlerini ölçerek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eder. Vergi 

inceleme ve denetimlerini gerçekleştirerek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi 

konusunda gerekli tedbirleri alır. 

2.5.3. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, etkin bir vergi denetimi oluşturulması ve vergi 

inceleme görevinin tek elden yürütülmesi amacına yönelik olarak, 10 Temmuz 2011 

tarihinde 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Kurul; vergi 

incelemesi, teftiş, denetim ve soruşturma görev ve yetkilerini haiz olup kayıt dışılık ve 

yolsuzlukla mücadelede etkin bir rol üstlenmektedir. Vergi Denetim Kurulu kendisine 

verilen görevleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla, uzmanlaşma ve 

işbölümü göz önünde bulundurularak, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup 

Başkanlığı, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı ile 

Mücadele Grup Başkanlığı, Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı 

Kazançlar Grup Başkanlığı şeklinde örgütlenmiştir. 
40

 Vergi incelemeleri yapmak 

Kurul’un öncelikli görevi olarak belirlenmiştir. 

                                                                                                                                               

 
40

Vergi denetim Kurulu Faaliyet Raporu 2014, 

http://www.vdk.gov.tr/File/?path=ROOT%2fDocuments%2fDosya%2fVDK+2014+Y%C4%B1l%

C4%B1+Faaliyet+Raporu_1102.pdf, s:3, erişim:20.10.2015. 
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Vergi Denetim Kurulu, incelenecek mükelleflerin belirlenmesinde ve mükelleflere 

ilişkin vergi denetim aşamalarında, teknolojinin getirdiği yeniliklerden 

faydalanmaktadır. Kurul, risk analiz sonuçlarına bağlı olarak tespit edilen mükellef 

grubunun daimi olarak ve etkin bir vergi denetimine tabi tutulması esasına göre çalışır. 

Mükellef grubunun belirlenmesinde farklı kaynaklardan toplanan veriler düzenlendikten 

sonra farklı analizlere tabi tutularak, elde edilen sonuçlara göre çapraz kontroller 

gerçekleştirilir. Bu analiz ve kontroller sonucunda mükellefler risk faktörlerine bağlı 

olarak gruplara ayrılmakta ve incelenmesi gereken mükellefler tespit edilmektedir. 

Kurulun vergi denetim stratejisi; mükellefi cezalandırmaya yönelik bir yaklaşımdan 

ziyade; mükellef beyanlarının, mükellefin hesaplarına uygunluğunun tespitine 

yöneliktir.
41

 

Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yaparak, 

her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi 

üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz ederek, risk 

alanlarını tespit eder Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikâyetleri değerlendirir. 

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlerken, Vergi 

Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin sağlanması ve artırılması için gerekli 

çalışmaları yapar. Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların 

ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yaparak, 

Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunur. Bakan tarafından verilen teftiş, 

inceleme, denetim ve soruşturmaları yapar. 
42
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Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Denetim 

Stratejisi,http://www.vdk.gov.tr/default.aspx?nsw=dg4k7r37yo6QUtbogqxrfQ==H7deC+LxBI8=&n

m=1028, erişim:20.09.2015. 
42

Hakan Üzeltürk, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 

http://vergikanunhaberleri.blogspot.com.tr/2011/07/vergi-denetim-kurulu-baskanlg.html, erişim 

12.09.2015. 
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09.12.2015 tarihi itibariyle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Müfettiş 

dağılımı aşağıdaki gibidir; 

 

Tablo 2.1. Unvan Bazında Vergi Müfettiş Sayıları
43

 

 

 

 

 

 

 

Uzman personel sayısının arttırılması için çeşitli sınavlar yapılmakta ve eğitimler 

verilmektedir. İleri ki yıllarda bu sayının artmasıyla vergi denetimi süreci daha etkin bir 

şekilde işleyecektir. 

                                                                                                                                               

 
43

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Kadro Dağılımı, http://www.vdk.gov.tr/default.aspx?- 

nsw=Zv2b3A2xkCpcV+lewJJuQw==-H7deC+LxBI8=&nm=1015, erişim:09.12.2015. 

UNVAN SAYI 

Vergi Başmüfettişi 290 

Vergi Müfettişi 3570 

Vergi Müfettiş Yardımcısı 5389 

TOPLAM 9249 

http://www.vdk.gov.tr/default.aspx
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BÖLÜM 3.VERGİ İDARESİNİN VERGİ 

MÜKELLEFİNİ DENETLEME YOLLARI 

Türk Vergi Sistemi, genel olarak beyana dayalı bir sistemdir. Beyana dayalı vergi 

sisteminin en belirgin özelliği, mükelleflerin ön planda olması ve beyanlarının doğru 

kabul edilmesidir. Etkin bir vergi incelemesi ancak tarafların hak ve yükümlülüklerine 

uygun davranmalarıyla mümkündür. Vergi inceleme sürecinde bir tarafın hakları diğer 

tarafın yükümlülükleridir. İdare ve mükellef yükümlülüklerini yerine getirdikleri 

takdirde daha önceden belirlenmiş yasalara uygun hareket etmiş olacaklardır.
44

 

Vergi ilişkisi devletle mükellef arasında bir alacak-borç ilişkisidir. Bu ilişki taraflara 

bazı ödevler yüklediği gibi bazı yetkiler de vermektedir. Mükellef vergi ilişkisinde 

haksız ve yanlış uygulamalara maruz bırakıldığına inanıyorsa yargı yoluna 

başvurabilecektir. Devlet de vergiden doğan alacağını zamanında ve eksiksiz olarak 

tahsil edebilmesi idareyi gerekli yetkilerle donatmıştır. 
45

 

Mükelleflerin vergi kanun ve hükümleri ile getirilmiş vergisel düzenin gereklerine 

uymaları, yasal vergi yükü kapsamındaki vergi borçlarını ödemeleri ve diğer vergisel 

yükümlülük ve görevlerini zamanında ve usulüne uygun bir şekilde yerine getirmeleri 

esastır. Tüm bunlar ancak vergi idaresi tarafından yapılacak sistematik denetimler ile 

sağlanabilir. Bu denetimlerin hukuk devleti ilkeleri gereğince kanun madde ve 

hükümlerine uygun olarak yapılacağı ve denetim sonuçlarının yargısal denetime açık 

veya tabi olması gerekliliği kaçınılmazdır. 
46

 

Türk Hukuku’nda vergi mükellefini denetleme araçları 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nda düzenlenmiştir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Vergilendirme” 

başlıklı birinci kitabının “Yoklama ve İnceleme” başlıklı yedinci kısmında 127 ile 

                                                                                                                                               

 
44

 Zuhal Ergen, Leman Kılınçkaya, Türkiye’de Vergi Denetim Sistemi ve Sistemin Aksaklıklarının 

Değerlendirilmesi, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sosyoekonomi/article/view/5000080689 

erişim:18.11.2015. 
45

 Kırbaş, a.g.e s.154. 
46

 Öztürk, Yavaşlar, a.g.e s.301. 
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152’nci maddeler arasından dört bölüm halinde Türk Hukuku’nda vergi mükellefini 

denetleme araçlarına dair müesseseler düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca Türk 

Hukuku’nda vergi mükellefini denetlemeye dair yasal araçlar yoklama, inceleme, arama 

ve bilgi toplama olmak üzere 4 ayrı müesseseden oluşmaktadır. 

3.1. YOKLAMA 

Vergi Usul Kanunu 127. Maddesine göre;  Yoklama, vergi idaresinin bilgisi dışında 

kalan vergileme ile ilgili şekli olguları ortaya çıkarmayı amaçlayan bir denetim yoludur. 

Yoklamanın amacı, mükellefleri veya mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve 

konuları araştırmak ve tespit etmektir. 

Yoklama mali olguların şekli yapısı üzerinde yoğunlaşmıştır. Diğer bir denetim 

seçeneği olan,  vergi incelemesinde ise amaç, verginin doğruluğunun saptanmasıdır. Bu 

iki yöntemin amaçları arasındaki farklılık yoklamayı vergi incelemesinden ayıran en 

temel faktördür.
47

 

Yoklama, Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenmiş, önemli bir denetim 

müessesesi olmakla birlikte çok üst düzeyde bir araştırma tekniği değildir. Kısa zaman 

süresi içerisinde, çok sayıda mükellefe ulaşılması olanağı sağladığı ve çok detaylı 

teknik bilgiye ihtiyaç duyulmadığı için uygulama bakımından kolaydır ve üzerinde 

odaklanılması gereken bir özellik ve önem taşımaktadır.
48

 

Yoklama yapılmasındaki amaçlar; mükellefiyetini idareye bildirmemiş kişileri tespit 

edip mükellef yapmak, vergi matrahına esas teşkil edecek bilgileri toplamak ve bu 

bilgilerin doğruluğunu araştırmak, vergilemede etkili olacak olayları tespit ederek,  

yazılı bir şekilde tutanaklara iletilmesini sağlamaktır.
49

 Yoklama ile mükellefiyetini 

bildirmemiş kişilerin tespiti halinde vergilendirilmeyen gelirler de tespit edilmiş 

olacaktır. Devlet hazinesine aktarımı sağlanarak vergi adaleti ve sosyal adalete katkıda 

bulunmasının neticesinde, vergi gelirlerini arttırma, rekabeti düzenleme ve sağlama ile 

sosyal adalete hizmet etmek gibi vergi adaleti açısından önemli amaçları ve hedefleri 

bulunmaktadır.
50

 

                                                                                                                                               

 
47

Doğan Şenyüz, Mahmut Yüce, Adnan Gerçek, Vergi Hukuku, 4. Baskı, Bursa 2013, s.147. 
48

Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 9.baskı,  Ankara 2009, s.98. 
49

 Mehmet Arslan, Vergi Hukuku, 5.baskı, Ankara 2006, s.237. 
50

 Abdullah Berçin, Muhasebe ve Vergi Denetimi, İstanbul 2011,  s.68. 
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3.1.1. Yoklama Yetkisi ve Süreci 

Vergi Usul Kanunu 128. Maddesine göre; yoklama yetkilileri; vergi dairesi 

müdürleri, yoklama memurları, yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile 

görevlendirilenler, vergi incelemesine yetkili olanlar ve gelir uzmanlarıdır. 

Yukarıda belirtilen yetkililerinin, yoklama yetkisi ve görevini yerine getirebilmesi 

için, yoklama yetkilerini gösterir fotoğraflı resmi makamlarca düzenlenmiş bir belge 

bulundurmaları ve bu belgeyi kendilerinden talep edilmese bile, yoklama yapılan 

kişilere gösterme zorunluluğu vardır. Toplu bir şekilde yapılan yoklamalarda, sadece 

kolbaşının belgeyi sunması yeterlidir. Bu, hem mükelleflerin korunması ve kötü niyetli 

kullanımların önüne geçilmesi, hem de idarenin yasalardan doğan hak ve yetkilerinin 

sağlıklı ve etkin bir şekilde kullanımı bakımından büyük önem taşımaktadır.
51

 

Yoklamaya yetkili olanlar, bu yetkilerini kanundan alırlar ve kamu yararı gözetme 

adına yerine getirirler. Dolayısıyla yoklamaya yetkili kişilere, gerekli anlayış ve 

kolaylığın sunulması gerekmektedir. Ancak uygulamada kamu görevlilerine karşı kimi 

zaman cebir ya da tehditte bulunulduğu görülmektedir.
52

 Türk Ceza Kanunun 265.nci 

maddesine göre; yoklama yaptırmamak için direnenler, cebir ve tehdit kullananlar altı 

aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır 

Vergilendirme ile ilgili olarak mükelleflerin vergi idaresinin bilgisi dışında bırakılan 

olayları, yoklama yetkisine sahip memurlarca yoklama fişi ismi verilen tutanağa 

bağlanmasına bireysel yoklama, vergi usul ve uygulamalarının gerektirdiği durumlarda 

tek bir yoklama fişi yerine yoklama cetvellerinin kullanılması ve sonuçların toplu olarak 

bu cetvellerde gösterilmesi ise toplu yoklamadır. 
53

 

Vergi Usul Kanunun 127. Maddesine istinaden; yoklamaya yetkili memurların vergi 

kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak; 

3100 Sayılı Kanunun kapsamına girip ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda 

olanların bu zorunluluğa uyup uymadıkları ve günlük hasılatını tespit etmek, zorunlu 

defterlerin iş yerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını, tasdikli olup olmadığını 

usulüne göre kayıt yapılıp yapılmadığını belirlemek. Vergi kanunları uyarınca 

düzenlenmesi gereken belgelerin usulüne göre düzenlenip düzenlenmediği ile kullanılıp 
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 Akdoğan, a.g.e s.100. 
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 Kırbaş, a.g.e s.156. 
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kullanılmadığını, faturasız mal bulunup bulunmadığını, levha asma veya kullanma 

mecburiyetine uyulup uyulmadığını tespit etmek. Nakil vasıtalarını, Maliye ve Gümrük 

Bakanlığının belirleyeceği özel işaretle durdurmak ve taşıtta bulundurulması icap eden 

taşıt pulu, yolcu listesi, fatura veya sevk irsaliyesi, yolcu bileti ile taşıma irsaliyelerinin 

muhtevası ile taşınan yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, 

saymak suretiyle tespit etmek, Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta 

bulunmaması halinde bu belgelerin ibrazına kadar nakil vasıtalarını trafikten alıkoymak, 

taşınan malın sahibi belli değilse tespitine kadar malı bekletmek ve muhafaza altına 

almaktır. 

3.1.2. Yoklama Yöntemi 

Yoklama her zaman yapılabilir (VUK.130). Bu konuda Vergi Usul Kanununda 

herhangi bir kısıtlama yoktur. Bu nedenle yoklamanın mahiyeti gereği, yoklama 

yapılacağı kural olarak ilgiliye daha önceden haber verilmez. Yasalara aykırı 

durumların ortaya çıkarılabilmesi, ilgililerin her zaman yoklamaya tabi olabilecekleri 

düşüncesi içinde bulunmaları yoklamanın kişiye haber verilmeden yapılmasına 

bağlıdır.
54

  

Vergi Usul Kanunun 131.maddesine göre; yoklama sonuçları, yoklama fişi denilen 

bir tutanakla tespit edilir ve iki nüsha olarak tanzim edilir. Yoklama memuru ve ilgili ya 

da yetkili temsilcisi tutanağı imza ederler. Ancak İlgili ya da yetkili bulunmaz veya 

imzadan çekinirlerse bu durum fişe yazılır ve yoklama fişi polis, jandarma, muhtar veya 

ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılır. Düzenlenen yoklama fişlerinin bir nüshası 

Vergi Usul Kanununun 132. Maddesine göre ilgili kişiye ya da temsilcisine teslim 

edilir. İlgili kişi ya da temsilcisi yoklama sırasında yoklama yerinde değillerse 

hazırlanmış olan bu nüsha yedi gün içinde posta ile ilgilisine gönderilir ve yoklama 

fişlerinin ikinci nüshaları vergi dairesine teslim edilir. 

                                                                                                                                               

 
54

 Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Onbirinci Baskı, Ankara 2013, 

s.106. 
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3.2. VERGİ İNCELEMESİ 

3.2.1. Vergi İncelemesi Kavramı 

Vergi idaresinin yoklama esnasında dış görünümleriyle incelediği kayıtları daha 

ayrıntılı bir şekilde inceleyip araştırmasına vergi incelemesi denilmektedir.
55

 

Vergi Usul Kanununun 134. Maddesine göre mükelleflerden tahsil edilen vergilerin 

doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.  

İnceleme ile mükellef nezdinde meydana gelen vergiyi doğuran olay ve bu olaya 

ilişkin tüm işlemler detaylı ve derinlemesine incelenerek mükelleflerin beyanlarının 

doğru olup olmadığı araştırılır. Bu haliyle vergi incelemesi vergi yoklamasını da 

kapsayan ve ondan daha kapsamlı bir alanı ilgilendiren yapı sergiler.
56

 

Türkiye’de beyan esası geçerlidir ve mükelleflerin beyanlarının gerçek bilgileri 

yansıtıp yansıtmadığını tespit etmek, ödenmemiş vergiyi tahsil etmek, kayıtdışı 

faaliyetlerde bulunarak gelirini hiç beyan etmeyenler ya da eksik beyan da bulunanları 

tespit ederek vergide adaleti sağlamak vergi incelemesinin ilave fonksiyonlarıdır.
57
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 Kırbaş, a.g.e. s.157. 
56

 Şenyüz-Yüce-Gerçek, a.g.e s.148. 
57

 A. Naci Arıkan, Vergi Usul Kanununda Vergi İncelemesi ile İlgili Yer Alan Hükümler ve Vergi 

İnceleme Elemanlarının Yetkileri, Vergi Dünyası, Sayı:382, Haziran 2013 s.46. 
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Görevlendirme Yazısının İnceleme Elemanına Teslimi 

MÜKELLEFLE TEMAS 

Mükellefin iş yerine gidiş, mükellefe inceleme 

Konusunun bildirilmesi ve işe başlama 

Tutanağının düzenlenmesi 

 

 İncelemenin Dairede Yapılması   

İncelemenin Mükellefin işyerinde Yapılması                                                                                 

                                                                                                                                                                    Mükellef veya Vergi 

                                                                                                                                                                 Sorumlularının Talebi 

                                                                                                                                                               Doğrultusunda ve inceleme      

                                                          İşyerinin Müsait Olmaması, Ölüm, işin                                          Elemanınca Uygun 

                                                           Terk Edilmesi Gibi Zaruri Sebeplerle                                            Bulunması Halinde   

                                                                      İncelemenin yerinde 

                                                                  Yapılması imkânsız Olursa                                                                                            

                                                                     Mükellefe defter ve belgelerin 

                                                                            İlişkin yazının tebliği                                                                                                                                                               

Vergi incelemesinin tamamlanması ve inceleme tutanağının imzalanabilir aşamaya gelmesi      

 

                    Mükellefin Tutanağı                                                                        Mükellefin Tutanağı imzalaması 

                İmzalamaktan Çekinmesi 

                         (imzalamaması)                                                             tarhiyat öncesi                           tarhiyat öncesi                                 

                                                                                                    uzlaşma talebinde bulunması    uzlaşma talebinde bulunmaması 

Mükellefin defter ve belgeleri rızasına bakılmaksızın  alınır ve inceleme neticesinde tarh  edilen vergiler ve cezalar 

kesinleşinceye kadar geri verilmez  İlgililer her zaman bu tutanakları imzalayarak defter ve vesikaları geri                                                                                                                                                                                             

alabilir.58                                                                                                                                                                                                                      

Şekil 3.1. İş akış Şeması İle Vergi İnceleme Süreci 
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 Tüm Yönleriyle Vergi İncelemeleri 2007, 

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/tum_yonleriyle_vergi_incelemesi.pdf erişim 

22.05.2015. 
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3.2.2. Vergi İncelemesinin Kapsamı 

Vergi incelemeleri, kapsam açısından tam ve sınırlı incelemeler olarak iki şekilde 

incelenebilir.    

Tam inceleme; vergi mükelleflerinin vergilendirme dönemi bazında bütün faaliyet ve 

işlemlerine ilişkin yasalara uygunluğunu, beyanlarının tümünün doğruluğu ve matrah 

tespitini incelemedir. Sınırlı inceleme ise sadece belli bir vergi türüne ilişkin olmak 

üzere, matrah unsurlarından sadece belli bir kısmını belli bir konu ile sınırlandırarak 

yapılan incelemedir. “Örneğin birkaç matrah unsuru bulunan gelir vergisi mükellefinin, 

bir hesap dönemine ilişkin olarak sadece ticari kazancı çerçevesinde amortisman 

uygulamasının incelenmesi” durumunda sınırlı vergi incelemesi söz konusudur.
59

 

Vergi incelemesi herhangi bir sebep olmadan önceden belirlenmiş ilkeler 

doğrultusunda yapılabilirken (normal inceleme), herhangi bir ihbar ve şikâyet 

sonrasında da inceleme yapılabilmektedir ( ihbarlı inceleme). Vergi incelemesi 

esnasında incelemeye istinaden bilgi edinmek ve veri toplamak için mükellefin ilişkide 

bulunduğu başka bir mükellef de inceleniyorsa bu da karşıt inceleme olarak ifade edilir.       

İnceleme esnasında mükellefin iş yerinde, evlerinde bilgi ve belge toplanmak suretiyle 

gerekli evrak ve delillere el konulması suretiyle yapılan inceleme ise aramadır. 
60
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 Arıkan, a.g.e, s.49. 
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Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Denetimi, İdari Yapı (6), a.g.e. erişim:27.09.2013. 
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Tablo 3.1. İnceleme Türüne Göre Dağılım
61

 

 

3 yıllık verileri gösteren bu tabloda sınırlı inceleme daha fazla yapılırken tam 

incelemenin yetersiz kaldığı söylenebilir. Ancak yıllar itibari ile tam inceleme oranı 

artış göstermiştir. 

Tablo 3.2. Yıllar İtibariyle Vergi İnceleme Sonuçları 

 

YILLAR 
İNCELENEN 

MÜKELLEF SAYISI 

TARHI İSTENİLEN 

VERGİ TUTARI 

(TL) 

KESİLMESİ 

İSTENEN 

CEZA* (TL) 

 

2012 

 

46.845 

 

4.535.523.091 

 

8.776.095.415 

 

2013 

 

71.352 

 

8.561.313.250 

 

19.086.884.477 

 

2014 

 

55.284 

 

7.939.389.423 

 

16.582.633.968 

*Bu tutarlar, VUK uyarınca kesilmesi istenilen vergi ziyaı cezası, usulsüzlük cezası ve özel usulsüzlük 

cezalarının toplamından oluşmaktadır
62

 

 

2014 yılında hem incelenen mükellef sayısı hem de tarhı istenen vergi tutarıyla 

kesilmesi istenen ceza tutarı bir önceki yıla göre azalmıştır. Vergi Denetim Kurulu 

Başkanlığı faaliyet raporuna göre; vergi müfettişi alımları sonucunda, uzman vergi 

müfettişlerinin yeni alınan vergi müfettişlerinin eğitimi ile görevlendirilmesi bu 

azalmanın nedeni olarak belirtilmiştir. 

                                                                                                                                               

 
61

 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Faaliyet Raporu 2014, a.g.e,  s:38, erişim:15.10.2015. 
62

 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Faaliyet Raporu 2014, a.g.e,  s:38, erişim:15.10.2015. 

YILLAR SINIRLI İNCELEME TAM İNCELEME TOPLAM İNCELEME SAYISI 

 

2012 

 

88.737 

 

17.024 

 

105.761 

 

2013 

 

130.546 

 

32.821 

 

163.367 

 

2014 

 

111.692 

 

37.355 

 

149.047 



 

24 

 

Tablo 3. 3. Mükellef Başına İnceleme Sonuçları
63

 

YILLAR 

MÜKELLEF 

BAŞINA TARHI 

İSTENEN VERGI 

TUTARI (TL) 

MÜKELLEF 

BAŞINA KESILMESI 

ÖNERILEN CEZA 

(TL) ) 

MÜKELLEF 

BAŞINA TOPLAM 

CEZA VE VERGI 

(TL) 

 

2012 

 

96.820 

 

187.343 

 

284.163 

 

2013 

 

119.987 

 

267.503 

 

387.490 

 

2014 

 

143.610 

 

299.953 

 

443.563 

 

Tablo 3.4. Türkiye Genelindeki Mükelleflerin İnceleme Oranları
64

 

YILLAR Mükellef Sayısı* 
İncelenen Mükellef 

Sayısı 
İnceleme Oranı 

 

2012 

 

2.422.975 

 

46.845 

 

1,93% 

 

2013 

 

2.460.281 

 

71.352 

 

2,90% 

 

2014 

 

2.472.658 

 

55.284 

 

2,24% 

*Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi İnternet Sayfasından alınmıştır. Faal Gelir Vergisi Mükellef Sayıları 

ile Faal Kurumlar Vergisi Mükellef Sayıları toplamından oluşmaktadır 

 

Vergi inceleme oranı incelenen mükellef sayısının ülke genelindeki mükellef 

sayısına oranlanması ile bulunur (İncelenen Mükellef Sayısı/Mükellef Sayısı x 

100=inceleme oranı).  

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın resmi internet sayfasından alınan verilere göre 

2012 yılında Türkiye genelinde 2.422.975 mükellef sayısı varken 46.845 mükellef 

üzerinde vergi incelemesi yapılmıştır. 2012 yılı vergi inceleme oranına baktığımızda bu 

oran 1,93 olarak görülmektedir.  
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 Vergi Denetim Kurulu Faaliyet Raporu 2014, a.g.e, s:38, erişim:22.10.2015. 
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 Vergi Denetim Kurulu Faaliyet Raporu 2014, a.g.e, s:39, erişim:22.10.2015. 
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2013 yılında mükellef sayısı bir önceki yıla göre 37.306 artış göstererek 2.460.281, 

İncelenen Mükellef Sayısı da 24.507 artarak 71.352 olmuştur. 2013 yılı vergi inceleme 

oranına baktığımızda bu oran bir önceki yıla oranla % 51 oranında artış göstererek 2,90 

olarak görülmektedir. 

 2014 yılına baktığımızda ise Mükellef sayısı bir önceki yıla göre 12.377 artarak 

2.472.658 olmuş, İncelenen mükellef sayısı 2012 yılına göre 8.439 artış 2013 yılına 

göre 16.068 azalış göstererek 55.284 mükellef üzerinde vergi incelemesi yapılmıştır. 

2014 yılı inceleme oranına baktığımızda ise bu oran 2012 yılına göre % 16 artış, 2013 

yılına göre % 23 azalıp 2,24 olarak görülmektedir. 

   Ancak verginin tabana yayılması için ve Türkiye’deki bu inceleme oranları yeterli 

görülmeden vergide cezalandırıcı konumdan, yol gösterici konuma gelmek için vergi 

incelemelerinin etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini artırmak gerekir. İncelenecek 

mükellef seçiminden, inceleyecek olan denetim elemanlarının yetiştirilmesine kadar 

yeni stratejiler oluşturmak gereklidir. 

3.2.3. Vergi İncelemesine Tabi Olanlar 

Vergi Usul kanununun 137. Maddesinde “ Bu kanuna veya diğer kanunlara göre 

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

olan gerçek ve tüzelkişiler vergi incelemelerine tabidirler” hükmü yer almaktadır.  

Geniş bir anlam ifade eden “bu kanun veya diğer kanunlara göre” cümlesinden de 

anlaşılacağı üzere sadece Vergi Usul Kanununa göre değil diğer kanunlara göre de 

defter tutanlar incelemeye tabidirler.
65

 

Vergi Usul Kanununun 172. Maddesinde Defter ve hesap tutmak zorunda olanlar 

belirtilmiştir. Buna göre; ticaret şirketleri, ticaret ve sanat erbabı, serbest meslek erbabı, 

iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, çiftçiler defter ve 

hesap tutmak zorundadırlar. 

 VUK’nun 253. Maddesinde yer alan hükümde, VUK’na göre defter tutma 

mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler tuttukları defterleri ve belgeleri ilgili 

bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 5 yıl süre ile saklamak 

zorundadır. Bu durum incelemeye tabi olmanın diğer bir şartıdır. Yine VUK’nun 256. 
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 Cenk Murat Aslan, İncelemeye Tabi Olanlar Kavramı Kimleri Kapsamaktadır, Vergi Dünyası, Sayı 

386, Ekim 2013, s.16. 
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Maddesi gereği VUK’da belirtilen gerçek ve tüzel kişiler sakladıkları defter ve 

belgelerini saklama süresi içinde incelemeye yetkili kişilere ibraz etmek zorundadırlar. 

ayrıca defter tutmak zorunda olmayanlar da yine almaya mecbur oldukları fatura, gider 

pusulası ve müstahsil makbuzlarını, tarih sırası ile düzenleme tarihlerini izleyen takvim 

yılından başlayarak 5 yıl süre ile saklamak zorundadırlar.
66

 

Vergi incelemesinde amaç,  genel bütçeye giren tüm vergiler ve bu vergiler ile ilgili 

bütün gerçek ve tüzel kişileri incelemektir. İncelemeye seçilmede, Maliye birçok kriteri 

göz önünde bulundurmaktadır. Eskiden çok daha karmaşık olan bu durum, bilgisayar 

teknolojisinin daha fazla kullanılmaya başlanması ve VEDOP (vergi dairesi otomasyon 

programı) projesinin uygulamaya geçilmesi ile daha anlaşılır ve sistemli bir hale 

gelmiştir. Mükellef seçimi incelemesinde ihbarlar, veri ambarlarından alınan bilgiler, 

beyanname incelemeleri ( ba-bs analizleri, çapraz inceleme, kredi kartı satışları ve tapu 

bilgileri vb) sonucunda denetim kadrosu analiz yaparak inceleme tespitlerini 

yapmaktadır.
67

 

3.2.4. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar 

Vergi Usul Kanunu 135. Maddesine göre;  vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, 

Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri 

tarafından yapılmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında 

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

(646 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesiyle değişen madde 

Yürürlük; 10.07.2011) 

Vergi Usul Kanununun 136.maddesine göre vergi incelemeye yetkili olanlar, 

yanlarında memuriyetlerini ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı resmi bir vesika 

bulundururlar ve gittikleri yerde işe başlamadan önce bu vesikayı ilgililere gösterirler.  

Vergi Usul Kanununda vergi incelemesi yapan denetim elemanlarına belirli yetkiler 

verilmiştir. Bu yetkilere istinaden inceleme elemanının yetkileri arasında; inceleme 

esnasında eğer istisna halleri yoksa incelemenin işyerinde yapılmasını istemek, 

vergilerin gerçekliği yansıtıp yansıtmadığının tespiti için ilgili defter ve belgeleri 
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 Veysi Seviğ, http://www.muhasebeweb.com/haber_detay.php?id=4456_Defter-ve-belgelerin-

muhafazasi, erişim 20.12.2015 
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 Hayrullah Doğan, Yüksel Yavuz, Örneklerle Vergi İncelemeleri, İstanbul 2014,  s.78-80. 
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istemek, incelemenin gerçekleşmesini sağlamak için uygun bir çalışma alanı 

gösterilmesini istemek, işyerini gezmek ve görmek, inceleme ile ilgili hesap, defter ve 

işler için mükellef ve çalışanlarından bilgi almak, üçüncü şahıslardan bilgi istemek, 

gerektiği takdirde fiili envanter çıkartılmasını sağlamak ve inceleme işyerinde 

yapılmıyorsa mükelleften ilgili tüm defter ve kayıtları ibraz etmesini istemek,  inceleme 

tutanaklarının imzalanmasını eğer tutanak imzalanmazsa ilgili defter ve belgeleri 

daireye götürmek, ayrıca suç delili oluşturan defter ve belgeleri ilgili makamlar 

isteyinceye kadar dairede emniyet altına almak, gerekli hallerde yetkili makamdan yargı 

kararı alınarak arama yapmak şeklinde genel bir açıklama sıralanabilmektedir.
68

  

İnceleme elemanının vergi inceleme sürecini hukuki, etkin ve verimli yönetmesi için 

gerekli özellikler arasında herşeyden önce insan odaklı olması gerekmektedir. Saygılı ve 

nazik davranış içinde bulunması, yasalara uygun davranması ve önyargılı yaklaşımda 

bulunmaktan kaçınmalıdır. Asla dil, din, ırk, ulus ayrımcılığı yapmaması, somut kanıt 

ve ölçütlerden ayrılmaması, objektifliğini zedeleyecek ilişkilere girmemesi, 

mükelleflerin yasalarla tanınan haklarına özen ve saygılı davranması gerekmektedir.
69

 

Sayısı daha da artırılabilecek bu ilke ve kurallara uygun davranan bir denetim 

kadrosu mükellefe faydalı bir süreç yaşatacaktır. Neticede sorunsuz bir vergi 

incelemesine ulaşmak her iki taraf içinde yarar sağlayacaktır.
70

 

3.2.5. Vergi İnceleme Zamanı 

Vergi Usul Kanununun 138. Maddesine göre Vergi incelemesinin ne zaman 

yapılacağının önceden haber verilmesi zorunlu değildir. İnceleme her zaman yapılabilir 

ve daha önce mükellef nezdince inceleme yapılmış olması tekrar inceleme yapılmasına 

engel değildir.  

Vergi inceleme görevi yetkililer tarafından inceleme elemanına verilen 

görevlendirme yazısı ile başlar. İnceleme elamanları, İnceleme görevinin verilmesinden 

itibaren en geç 30 gün içinde incelemeye başlarlar. Eğer ki başlanamıyorsa bu durumun 

haklı gerekçesini belirten bir yazı ile bağlı bulunulan birime bildirilir. İlgili birim ise 

incelemeye başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde en fazla on beş 
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 Arıkan, a.g.e s.52. 
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Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, http://www.alomaliye.com-
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gün ilave süre verebilir ya da gibi inceleme görevini başka bir inceleme elemanına da 

verebilir. Ancak inceleme elemanı belirtilen süre içerisinde incelemeye başlamaz veya 

ek süre almazsa veya inceleme görevi başka bir inceleme elemanına verilmezse, 

görevlendirme yazısına istinaden incelemeye alınmanız hukuka aykırıdır.
71

 

31 Ekim 2011 Tarih ve 28101 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Vergi 

İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtildiği üzere; 

İncelemenin ilk evresi işe başlamadır ve incelenecek mükellef için her türlü araştırma, 

inceleme, bilgi isteme ve yazışma gibi faaliyetler olarak açıklanmıştır. İnceleme 

elemanı en geç on gün içinde işe başlamalı eğer ki başlanamıyorsa ilgili birime 

bildirilerek ilave süre istenebilir. İnceleme faaliyetinin ikinci aşaması ise incelemeye 

hazırlıktır, bu aşamada mükellef hakkında bilgi toplama süreci başlar. İncelemenin 

başlaması ise incelemeye başlama tutanağı ile gerçekleşir ve bu tutanakta incelemeye 

başlama tarihi, mükellefin tutanağı imzaladığı tarihtir. Tutanakta mükellefin imzasının 

bulunmaması halinde tutanağın vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih incelemeye 

başlama tarihi olarak kabul edilir; bu durumda incelemeye başlama tutanağının bir 

örneği ayrıca mükellefin bilinen adresine vergi dairesince gönderilir.” 

3.2.6. İncelemenin Yapılacağı Yer 

Vergi Usul Kanununun 139. Maddesine göre; vergi incelemeleri, esas itibariyle 

incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. Ancak iş yeri incelemeye müsait değilse, 

ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebepler mevcutsa inceleme dairede yapılabilir. 

Böyle bir durumda incelemeye tabi olanın gerekli defter ve kayıtlarını daireye getirmesi 

kendisinden yazılı olarak istenilir. İncelemenin dairede yapılması halinde istenilen 

defter ve kayıtlar belirlenmiş süre içinde daireye götürülür, haklı bir mazeret dahilinde, 

defter ve kayıtlarını daireye götüremeyenler için uygun bir süre verilir.  

Vergi inceleme elemanlarının bu kanun kapsamında belirtilen taleplerini herhangi bir 

sebep göstermeksizin yerine getirmeyen mükellefler hakkında VUK 353. Maddesi 

hükümlerine göre özel usulsüzlük cezası uygulanır. 
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3.2.7. İncelemede Uyulacak Esaslar 

Vergi Usul Kanununun 140. Maddesinde incelemede uyulacak esaslar belirlenmiştir. 

Bu esaslara göre; vergi incelemesi yapanlar incelemeye alınacak mükellefi konu ile 

ilgili önceden bilgilendirirler. Vergi incelemesine başlanıldığını gösteren bir tutanak 

hazırlanır ve bir örneği vergi incelemesi yapılana verilir, bir örneği vergi dairesine bir 

örneği de bağlı olduğu birime gönderilir. İnceleme yapılanın izni olmadıkça mükellefin 

resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapılmaz veya devam edilmez ancak emniyet 

tedbirlerinin alınması bu hükmün dışında olmakla birlikte, bu gibi tedbirler, 

incelemelerin, yapıldığı yerdeki faaliyeti sekteye uğratmayacak şekilde yapılır. 

İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir rapor inceleme yapılana verilir. Vergi 

kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi 

inceleme raporu düzenleyemezler. Ancak, bu düzenlemelerin vergi kanunlarına aykırı 

olduğu kanaatine varırlarsa bu hususu bağlı oldukları birimler aracılığıyla Gelir İdaresi 

Başkanlığına düzenleyecekleri bir rapor ile bildirirler. İncelemeye başlanıldığı tarihten 

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

halinde ise en fazla altı ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde 

incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi incelemesine 

yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilir ve altı ayı geçmemek 

üzere ek süre verilebilir. Bu durumda, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı 

olduğu birim tarafından incelemenin bitirilememe nedenleri yazılı olarak nezdinde 

inceleme yapılana bildirilir. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların bağlı olduğu 

birimler vergi incelemesinin öngörülen süreler içinde bitirilmesi için gerekli tedbirleri 

alırlar. 

3.2.8. Vergi İnceleme Raporu 

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3. 

Maddesinde belirtildiği üzere vergi inceleme raporu; inceleme sonucunda düzenlenen 

incelene ile ilgili her türlü raporu ifade eder. Vergi inceleme elemanı, inceleme bittikten 

sonra elde etmiş olduğu verileri değerlendirerek incelenen mükellef hakkında usul ve 

kurallara uygun olarak hangi işlemlerin yapılması gerektiğini belirler ve sonucunda 

vergi inceleme raporu düzenler.  
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Vergi inceleme raporunun düzenlenmesinde amaç, hem mükellefi hem idareyi 

inceleme sonuçları ile ilgili bilgilendirmek ve düzeltilmesi gereken durumları tespit 

etmektir.
72

 

Vergi inceleme raporu vergi mükellefinin defter ve kayıtları hakkında bilgi veren 

inceleme sonucu uygulanacak tedbir, uygunsuzluk, ceza ve hükümleri içerir. Her ne 

kadar amaç vergi kaybı ve kaçağını tespit etmek olsa da kimi zaman eleştirilecek bir 

konu bulunmadığı yani mükellefin herhangi bir uygunsuz kayıt ve işlemlerine 

rastlanmadığı takdirde vergi inceleme raporları “kabul raporu” olarak isimlendirilen bir 

nitelik de taşıyabilmektedir.
73

 

Vergi inceleme raporunda, vergi inceleme elemanlarının yaptıkları araştırmalar 

sonucu elde ettikleri önemli veriler ile inceleme elemanının bunlara ilişkin 

değerlendirmelerine yer verilir.
74

Ayrıca gerektiği takdirde, vergi tekniği raporu 

düzenlenerek inceleme raporuna eklenir ve incelemelerde kaçakçılık tespiti halinde, 

vergi suçu raporu düzenlenerek Vergi Usul Kanunun 367. Maddesine göre işleme tabi 

tutulur.
75

 

31 Aralık 2010 tarih ve 27802 sayılı resmi gazetede yayınlanan rapor değerlendirme 

komisyonlarının teşekkülü ile çalışma usul ve esasları hakkında yer alan yönetmelikte 

belirtildiği üzere; Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından 

düzenlenmiş olan vergi inceleme raporları, vergi dairesine iletilmeden önce rapor 

değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilir. Bu komisyon meslekte on yılını 

doldurmuş en az üç vergi müfettişinden oluşur. İncelemeyi yapanla komisyon arasında 

uyuşmazlık oluşması halinde bir üst değerlendirme mercii olarak merkezi rapor 

değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Rapor değerlendirme 

komisyonları, vergi inceleme raporlarını, vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, 

tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul 

hatası içerip içermediği yönünden değerlendirir. 
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3.2.9. Vergi Tekniği Raporu 

Vergi tekniği raporu, vergi inceleme raporuna dayanak teşkil etmektedir. 
76

 

Müfettişlerin herhangi bir vergi beyannamesine göre yapılan incelemeleri dışında 

kalan ancak vergi kanunları uygulamaları ile ilgili yaptığı incelemeler neticesinde 

düzenlediği raporlara Vergi Tekniği Raporu (VTR) denir.
77

 İnceleme sonucunda sahte 

ve muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında vergi 

tekniği raporu düzenlenir. Ancak düzenleyen taraf olarak belirlenen mükellefin gerçek 

bir incelemeye tabi tutulmadan hakkında vergi tekniği raporu düzenlenmesi ve vergi 

dairelerince “kod”a alınma durumu söz konusu olduğundan gerçek bir incelemeye tabi 

tutulmamış mükellefi zor durumda bırakmaktadır. 
78

 

Genel olarak Vergi Tekniği Raporları, Vergi Usul Kanunu 5. Maddesinde belirtilen 

vergi mahremiyet’ine aykırı olduğu gerekçesi ile düzenlenen rapor Yargıtay’da 

bozulmaktadır. Örnek olarak, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 18.6.2014 tarih 

ve E.2014/304 K.2014/563 sayılı kararında davacı hakkında düzenlenen vergi tekniği 

raporunun ihbarname ile birlikte mükellefe tebliğ edilmemiş olmasından dolayı ve 

davacının ne ile suçlandığını bilmeden savunma hakkının olmasına rağmen kendisine 

savunma hakkı verilmemiş olmasından dolayı ve vergi mahremiyetine uyulmadığı 

gerekçeleri ile davacı hakkında verilen karar bozulmuştur. 

3.2.10. Vergi Suçu Raporu 

Vergi suçu raporu, vergi incelemesi sonucu düzenlenmekte olup yine bu konuda 

uzman yetkililer tarafından hazırlanmaktadır. Vergi suçu raporu düzenlendiği konuda 

işin tekniğine uygun olarak araştırmaya, incelemeye dayanır.
79

 

Vergi suçu raporunda, suçun ne zaman işlendiği, kimler tarafından işlendiği gibi suça 

dair unsurlar detaylı olarak belirtilir.
80

 Vergi Usul Kanunu 367. Maddesi bu raporlara 
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dayanak teşkil eder ve 359. Maddede yazılı suçların işlendiğinin tespiti halinde 

yetkilendirilmiş birimler Cumhuriyet Başsavcılığına bildiride bulunur. 

3.2.11. İnceleme Tutanakları 

“Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in” 16.ve 

17.maddeleri inceleme tutanakları ile ilgilidir;   

Madde 16 da belirtildiği üzere İnceleme esnasında lüzum görülen hallerde, 

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

ilgililerin itirazları ve konu ile ilgili varsa görüşleri bunlar da tutanağa geçirilir. Ayrıca 

düzenlenen tutanakların birer nüshasının mükellefe veya nezdinde inceleme yapılan 

kimseye bırakılması mecburidir. 

Vergi Usul Kanunu 141. Maddesinde belirtildiği üzere; İlgililer tutanakları 

imzalamaktan çekinirlerse defter, belgeler ve her türlü deliller rızalarına bakılmaksızın 

alıkonur ve inceleme neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar kesinleşinceye 

kadar geri verilmez. İlgililer her zaman bu tutanakları imzalayarak defter ve vesikaları 

suç delili olmaması şartı ile geri alabilirler. Alıkonulan defter ve belgeler yazı ile 

mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilerek muhafazası sağlanır. Vergi 

dairesi, kendisine gönderilen defter ve belgelerin muhafazası için gerekli tedbirleri alır. 

Madde 17 de ise inceleme ile ilgili tutanaklarda bulunması gerekenler yer alır. 

Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih, ilgili kişilerin adı, soyadı ve unvanları, vergi kimlik 

numaraları ile imzaları tutanakta olmalıdır. Ayrıca vergilendirme ile ilgili olaylar 

ve/veya hesap durumları, mükellefin görüşleri, tutanağın mükellef tarafından 

okunduğunu ve doğruluğunun anlaşıldığını belirten ifade ve bu tutanağın mükellef 

hakkında ispat olarak sayılacağının tutanağın düzenlenmesinden önce mükellefe 

bildirildiği hususu yer alır.  

Vergi Usul Kanununun 364. Maddesinde ise; vergi incelemesine yetkili olanlar, 

vergi cezalarını gerektiren olayları tespit eder. Yoklama ve vergi incelemesi sırasında 

rastlanan, vergi cezasını gerektirici olayların, raporlarda gösterilmesi, delillerin 

kaybolması ihtimalinin bulunduğu hallerde bunların tutanakla tespit edilmesi 

mecburidir. 
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5345 sayılı TCK da “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” kapsamında resmi belgede 

sahtecilik, resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek ve resmi belgelerin 

düzenlenmesinde yalan beyan suçu ile ilişkilendirilebilen, vergi inceleme tutanakları 

hukuki mahiyeti gereği resmi belge ve delil niteliği taşımaktadır. Nitekim bu 

tutanakların yasal düzenlemeler doğrultusunda hazırlandığı da bunun göstergesidir. 

Kanun’un öngördüğü şekilde düzenlenen ve ilgilisi tarafından imzalanan vergi inceleme 

tutanaklarına istinaden, aksini belirten bir savunma olması durumunda bile delil 

değerini yitirmez. Çok sayıda yargı kararında da ifade edildiği üzere; aksi, geçerli ve en 

az aynı kuvvette delillerle ispat edilinceye kadar, tutanaklarda yer alan tespit ve ifadeler, 

tutanağı imza edenler için bağlayıcıdır.
81

 

Vergi inceleme tutanağı mükellef veya vergi sorumlusu dışındaki kişiler nezdinde de 

düzenlenebilir. Vergi Usul Kanunu 148. Maddesi gereği “kamu idare ve müesseseleri, 

mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye 

Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri 

vermeye mecburdurlar. “ 

3.2.12. İnceleme Sonuçlarına Karşı Başvurulacak Yollar 

3.2.12.1. İnceleme Sonucu Uzlaşma 

Türk Vergi Hukukunda uzlaşma ilk kez 205 sayılı kanun ile ve daha sonra VUK’nun 

376. Maddesi ek 10.maddesinde yer alan düzenlemelerle getirilmiş elli iki yıldan beri 

uygulanmakta olan bir müessesedir. Temel anlamda ortaya çıkan uyuşmazlıkların barış 

içinde çözümlenmesi, tahkim gibi anlamlara gelen uzlaşma “iki veya daha çok tarafın 

bir araya gelerek ortak çıkarlar doğrultusunda mutabakata varmaları şeklinde ifade 

edilebilir. 
82

 

1963 yılından bu yana uzlaşma müessesi, yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu 

olayda görüş farklılığının olması durumunda mükellef ile idarece oluşturulan bir 

komisyon pazarlık yaparak ödenmesi gereken vergi ve ceza miktarını yargıya gitmeden 

belirlemektedirler. Uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Tarhiyat öncesi uzlaşmada henüz tarhiyat yapılmadan vergi incelemesi 
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sonucuna göre, tarhiyat sonrası uzlaşmada ise ikmalen, re’sen ve idarece yapılan 

tarhiyat sonucuna göre uzlaşma yoluna gidilmektedir.   
83

 

Uzlaşma, mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce, 

vergi idaresi ile tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için 

başvurabilecekleri idari bir çözüm yoludur. Kamu alacağının kısa sürede tahsilini 

sağlayan uzlaşma yolu, aynı zamanda mükellefin yargı sürecinde katlanacağı 

maliyetleri ve bürokratik işlemleri ile davayı kaybetme durumunda uzlaşmaya nazaran 

katlanacağı ağır mali külfeti ortadan kaldırmaktadır
84

. 

3.2.12.2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kapsamına Giren Vergi ve Cezalar 

Vergi incelemesine alınmış mükellefler adlarına tarhiyat yapılmadan evvel uzlaşma 

talebinde bulunabilirler. İnceleme yapıldıktan sonra, bulunan matrah veya matrah 

farkları, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine 

dayanılarak tarh edilecek ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün 

vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük 

ve özel usulsüzlük cezaları (Kanunun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca vergi 

ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç)
85

tarhiyat öncesi uzlaşma 

kapsamına girmektedir. Mükellef tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına giren tüm vergi ve 

cezalar için uzlaşma talebinde bulunabilir. Bu konuda bilgi sahibi olması, ve denetim 

süresinde inceleme elamanının da bu konuda mükellefe bilgi vermesi gerekmektedir. 

3.2.12.3. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Vergi ve Cezalar 

Kaçakçılık suçu doğuran fiillerinden meydana gelen vergi ziyaı cezası için tarhiyat 

öncesi ve sonrası uzlaşma talebinde bulunulamaz. Vergi inceleme elemanlarının 

inceleme dışındaki tespitleri veya yoklama memurlarının yoklama esnasındaki tespitlere 

istinaden kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, bankalar yeminli 

murakıplarının bankalarda yaptığı inceleme sonucu tespit ettiği vergi ve cezalar tarhiyat 

öncesi uzlaşma kapsamına girmez.
86

Tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına girmeyen vergi 
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ve cezalar için uzlaşma talep edilemez, talep edilse dahi kabul edilmez. Bu vergi ve 

cezaların karşılığı yasada açıkça belirtilmiştir. 

3.2.12.4. Uzlaşma Komisyonları 

Uzlaşma komisyonlarını; “sürekli, geçici ve merkezi olarak üç grupta toplayabiliriz. 

Bu komisyonların oluşumu, yetkileri ve uzlaşmanın nasıl yapılacağı yönetmelikte 

düzenlenmiştir. Uzlaşma komisyonları, yetki sınırlarına göre; Vergi Dairesi Uzlaşma 

Komisyonu, Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu, Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma 

Komisyonu, Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ve Merkezi Uzlaşma 

Komisyonu şeklinde kurulurlar.”
87

 

3.2.12.5. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları 

15.11.2005 tarih ve 352 sıra nolu tebliğe istinaden Resmi Gazete’de yayınlanan 

tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonlarının yetkilerine istinaden İstanbul dışındaki vergi 

dairesi başkanlıkları dört gruba ayrılmıştır. Vergi dairesi uzlaşma komisyonları ve yetki 

sınırları aşağıdaki gibidir; 

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları; Ankara, İzmir – 750.000 

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları; Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin 

600.000 

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları; Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, 

Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ – 450.000 

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları; Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, 

Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak – 300.000 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı – 900.000   

(Diğer uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları için bkz. 352 sıra nolu tebliğ) 

Ancak, tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonlarının herhangi bir rakamsal yetki sınırı 

bulunmamakta olup tutarına bakılmaksızın her talebi sonuçlandırabilirler. 

372 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre; yukarıdaki yetki 

sınırlarını aşıp, 2.000.000 YTL’ye kadar olan uzlaşma talepleri, Vergi Daireleri 

Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır. 
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TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA SÜRECİ 

Uzlaşma Talebinde Bulunulması 

Talebin İncelenmesi ve Uzlaşma Gününün Tespiti 

Uzlaşmaya Konu Tarh Edilecek Vergi ve Kesilmesi Gereken Ceza 

Miktarının Yetkili Uzlaşma Komisyonuna ve Mükellefe Bildirilmesi 

 

Uzlaşma Görüşmesinin Yapılamaması                                                  Uzlaşma Görüşmesinin  

                                                                                               Yapılması                                                                                         

Mükellefe uzlaşmaya davet yazısının tebliğ edilememesi                                                                        

                                                                                        Mükellefin uzlaşma talebinden vazgeçmesi 

Uzlaşmanın Gerçekleşmesi 

- Tutanak düzenlenir ve bir örneği mükellefe veya vekiline tebliğ edilir. 

- Tutanak vergi ve cezaların ödeme sürelerinden önce mükellefe tebliğ edilirse kanuni ödeme sürelerinde, ödeme 

süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilirse tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir. 

 Uzlaşmanın Temin Edilememesi 

- Mükellefin tarhiyat sonrası uzlaşma hakkı ortadan kalkar. 

- Tutanak düzenlenir ve bir örneği mükellefe veya vekiline verilir. 

 Uzlaşmanın Gerçekleşmemesi 

- Düzenlenen tutanağa komisyonun nihai teklifi yazılır ve tutanağın bir örneği mükellef veya vekiline verilir. 

 Uzlaşmanın Temin Edilememesi veya Gerçekleşmemesi: 

-Vergi dairesi, inceleme raporunda önerilen matrah veya matrah farkı üzerinden gerekli tarh işlemini yapar ve 

mükellefe vergi/ ceza ihbarnamesi ile tebliğ eder. Tebliği alan mükellef, tarhiyata karşı tebliğ tarihini takip eden 30 

gün içerisinde yetkili vergi mahkemesinde dava açabilir. Mükellef, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük dava açma 

süresi içinde cezalarda indirim hükmünden yararlanabilir. 

Şekil 3.2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Süreci
88
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 Vergi Uyuşmazlıklarının İdare ile Çözümünde Uzlaşma 2007 Kılavuz, 

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/yayinlar/uzlasma.pdf,  2007 kılavuz 
erişim: 07.11.2015 
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Tablo 3.5. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sonuçları
89

 

 
 

VERGİ 

 

CEZA 

Uzlaşmaya Konu Olan Toplam 

 

1.742.391.255 

 

 

1.742.391.255 1 

Uzlaşma Temin Edilemeyen 

 

209.437.822 

 

266.926.235 

Uzlaşma Vaki Olmayan 364.784.934 

 

446.138.358 

 

Uzlaşmaya Giren 

 

638.430.109 

 

1.067.833.387 

Uzlaşılan 

 

529.738.390 

 

60.234.417 

 

Buna göre: TÖU Komisyonlarına yapılan başvurular sonucunda; toplamda tarhiyat 

öncesi uzlaşmaya konu olan 1.742.391.255 TL vergiden 638.430.109 TL’lik kısmı 

uzlaşmaya girmiş ve bu tutarın 529.738.390 TL’lik kısmında uzlaşma sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, TÖU’ya konu olan 1.841.132.397 TL ceza tutarının 1.067.833.387 

TL’lik kısmı uzlaşmaya girmiş ve bu tutarın 60.234.417 TL’lik kısmında uzlaşma 

sağlanmıştır
90
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 Vergi Denetim Kurulu Faaliyet Raporu 2014, a.g.e, erişim:19.11.2015. 
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 Vergi Denetim Kurulu Faaliyet Raporu 2014,a.g.e,  erişim:19.11.2015. 
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TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA SÜRECİ 

Mükellef Adına Verginin Tarh Edilmesi ve Cezanın Kesilmesi 

Vergi / Ceza İhbarnamesinin Mükellefe Tebliği 

Uzlaşma Talebi 

 Uzlaşma Talebinin İncelenmesi 

 

                  Talebin Kabulü ve Uzlaşmaya Davet Uzlaşma Talebinin Reddi 

                                                                                       

 Uzlaşma Görüşmelerinin Gerçekleştirilmesi 

 

Uzlaşmanın Gerçekleştirilmesi 

- Tutanak düzenlenerek mükellef veya vekiline tebliğ edilir, vergi ve cezaların ödeme sürelerinden önce 

tebliğ edilirse kanuni ödeme sürelerinde, ödeme süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ 

edilirse tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir. 

 Uzlaşmanın Temin Edilememesi: 

- Tutanak düzenlenir ve mükellef veya vekiline tebliğ edilir. 

 Uzlaşmanın Gerçekleşmemesi: 

- Komisyonun nihai teklifinin yer aldığı bir tutanak düzenlenir. 

Uzlaşmanın Tebliğ Edilememesi veya Gerçekleşmemesi 

• Mükellef vergi/ceza ihbarnamelerinin kendisine tebliğ tarihini takip eden 30 gün içinde yetkili vergi 

mahkemesinde dava açabilir. 

• Mükellef, 30 günlük dava açma süresi içinde cezalarda indirim hükmünden yararlanabilir. 
91 

Şekil 3.3. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Süreci 
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3.2.13. İnceleme Sonucu Dava Açma 

Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen 

cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. 

Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin mahkeme kararlarının idareye tebliğinden sonra bu 

kararlara göre tespit edilecek vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler ile zam ve 

cezaların miktarı ilgili idarece mükellefe bildirilir. Mükellef veya vergi sorumlusu vergi 

aslı ve cezalarını kararın kendisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödemek zorundadır. 

Vergi mahkemesi kararlarına karşı tarafların itiraz veya temyiz hakları mevcuttur.
92

 

Mükellef haksız olduğuna inandığı tarhiyat konusunu uyuşmazlık konusu yaparak 

dava yoluna gidecektir. İnceleme elemanı raporunu düzenlerken bu hususu göz önünde 

bulundurarak değerlendirmesini yapmalıdır. Aksi takdirde inceleme raporuna 

dayanılarak yapılan tarhiyatın iptali söz konusu olabilecektir.
93

 

3.2.14. Cezalarda İndirim 

Mükellef, uzlaşmada olduğu gibi yargıya gitmeden vergi idaresi ile arasındaki 

uyuşmazlıkların çözümünde,
94

adlarına kesilmiş Vergi Usul Kanunu kapsamına giren 

tüm vergi, resim ve harçlara ait ilişkin olarak kesilen cezalarda, cezalarda indirim 

yoluna başvurabilirler.
95

 

Vergi Usul Kanununun 376. Maddesinde belirtildiği üzere;  

Mükellef adına kesilmiş vergi ve cezaların tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi 

dairesine başvurması ile 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,  
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Altar Ömer Arpacı, Vergi Tarhiyatına Karşı Mükelleflerin Takip Edebileceği Yollar, 

https://www.alomaliye.com/2005/01/19/vergi-tarhiyatina-karsi-mukelleflerin-takip-edebilecegi-

yollar-altar-omer-arpaci-gelirler-kontroloru/, erişim:07.11.2015. 
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 Haluk Egeli, Mahmut Dağ, Türk Vergi Hukuku Açısından Mükellef Haklarının Değerlendirilmesi,  

http://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/163/163-08.pdf , erişim:23.11.2015. 
94

 Uçkan, a.g.e, s.91. 
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 Kemal Akmaz, Cezalarda İndirim Müessesi, http://frekansdenetim.com.tr/wp-

content/uploads/CEZALARDA-%C4%B0ND%C4%B0R%C4%B0M-

M%C3%9CESSESES%C4%B0.pdf erişim: 20.11.2015. 
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2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri indirilir.  

Ancak bu süre için de mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve 

vergi cezasını ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden 

faydalandırılmaz. Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük 

cezaları hakkında da uygulanır. 

3.2.15. İncelemede Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk 

3.2.15.1. Teminat 

6183 sayılı “Amme alacakların Tahsili Usulü Hakkında” Kanun’un 9. maddesine 

göre; Vergi Usul Kanunun 344. maddesine göre vergi ziyaı cezası kesilmesini 

gerektiren durumlar ile 359. Maddesinde sayılan kaçakçılık suçları ve cezalarını 

gerektiren durumlara istinaden amme alacağının salınımı ve gerekli işlemlerin 

başlanılması halinde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre 

belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir. 

Vergi incelemesi elemanları tarafından yapılan hesaplara göre, istenen teminatın 

vergi aslı, gecikme faizi ile ceza tutarlarını karşılayacak değerde olması gerekmektedir. 

Bu aşamada vergi alacağı tahakkuk etmediği için gecikme faizinin hesabında teminat 

isteme yazısının düzenlendiği tarih esas alınacaktır. Ancak, gerek teminat isteme 

yazılarında gerekse teminat gösterme yazıları veya belgelerinde, vergi alacağının 

tahakkuk etmesi üzerine hesaplanacak gecikme faizi ve zammının dikkate alınacağının 

belirtilmesi gerekmektedir
96

 

6183 Sayılı Kanunun 10.maddesinde, teminat olarak kabul edilecek değerler; para, 

bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç 

edilen devlet iç borçlanma senetleri, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen milli 

şirketlerin hisse senetleri ve tahvilleri, amme borçlusu veya borçlular lehine üçüncü 

şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haczedilen menkul ve 

gayrimenkul mallar olarak sıralanır. 
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 Muharrem Özdemir, http://www.alomaliye.com/2014/05/21/vergi-icra-hukukunda-teminat/ 

erişim:14.12.2015. 
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3.2.15.2. İhtiyati Haciz 

İhtiyati haciz, henüz tahakkuk etmemiş, tahakkuk etmiş henüz vadesi geçmemiş ya 

da vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş olan amme alacağının garanti 

altına alınması için yapılan idari bir işlem olarak tanımlanmaktadır.
97

 

İhtiyati hacizin uygulanmasında amaç amme alacağının garanti alınması olup, 

mükellefin hacize konu olabilecek varlıklarının (menkul, gayrimenkul vb.)  elden 

çıkarılmasına (kaçırılmasına) engel olmaktır. İhitiyati haciz uygulaması gerektiren 

durumlar; vergi ziyaı cezası kesilmesi gereken durumların(VUK 344) ve vergi suçu 

cezasını gerektiren (VUK 359) hallerin varlığı, borçluya ait belli bir ikametgahın 

olmaması, kaçmış olma veya kaçma ihtimalinin bulunması, teminat gösterilmesi 

istenildiği halde gösterilmemişse, mal bildiriminde bulunmamış ise
98

 Hüküm verilmiş 

olsun ya da olmasın para cezasını gerektiren bir fiil dolayısıyla kamu davası açılmış ve 

borçlunun iptal davasına konu olabilecek hükümsüz tasarrufları varsa. Vergi Dairesi 

Müdürlüğünün talebi üzerine Vergi Dairesi Başkanlığı bulunan yerlerde Vergi Dairesi 

Başkanının kararıyla, bulunmayan yerlerde mahalli en büyük memurunun kararıyla 

derhal uygulanır. Mahalli en büyük memuru illerde vali, ilçelerde ise kaymakamdır.
99

 

Mükellef ihtiyati haczin usulüne uygun olmadığı ya da ihtiyati haciz nedenlerinin 

bulunmadığı gerekçesi ile bir hafta içinde yargı yoluna başvurulabilir.
100

 

3.2.15.3. İhtiyati Tahakkuk 

İhtiyati tahakkuk, ihtiyati haciz ile birlikte geçerli olur ve tek başına işlerliği olmaz. 

İleride tahakkuk edecek olan amme alacağının daha önceden tahsil güvenliğini 

sağlamak içindir. İhtiyati tahakkuk, diğer kamu alacağını güvence altına alan 

önlemlerden farklı olarak, tüm kamu alacakları için değil sadece vergi ve resimlerin 

güvence altına alınması amacıyla getirilmiş bir hükümdür. 
101
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99

Vergi Hukukunda İhtiyati Haciz Uygulaması,  http://www.muhasebex.com/vergi-hukukunda-

ihtiyati-haciz , erişim:14.12.2015. 
100

 Kırbaş, a.g.e, s.131. 
101

 Ozan Uysal, http://www.vmhk.org.tr/ihtiyati-tahakkuk-muessesesinin-incelenmesi-ve-

degerlendirilmesi/, erişim: 11.12.2015 



 

42 

 

 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 18. Maddesine 

göre; tahakkuk eden vergilerin zam ve cezaları ödeme zamanı gelmeden tahsil edilmez, 

ancak derhal ihtiyati haciz uygulanabilir. İhtiyati tahakkukun işlerliği ve etkinliği 

burada, ihtiyati hacizle birlikte uygulanması suretiyle ortaya çıkar. A.A.T.U.H.K’nun 

19. maddesine göre, alacağın ilgili kanununa göre tahakkukundan sonra, ihtiyati 

tahakkukla özel kanununa dayanan tahakkuk arasındaki fark, özel kanununa dayanan 

tahakkuka göre düzeltilir. 

3.2.3. ARAMA 

Arama müessesesi, sadece vergi hukuku ile ilgili bir konu olmayıp, aynı zamanda 

anayasa ile güvenceye bağlanmış birçok hak ve özgürlük ile de yakından ilgili ve 

onların özüne dokunan bir müessesedir. Bu hak ve özgürlüklerin başında ise kişi 

dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı koruma hakkı, konut dokunulmazlığı, özel 

hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı gelmektedir. Bu nedenle Vergi Usul Kanunu aramalı 

incelemenin, inceleme kısmına ağırlık vererek düzenleme getirmiş, arama konusundaki 

ayrıntıların düzenlenmesini Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) bırakmıştır.
102

 

  Arama, Vergi Usul Kanunun 142. Maddesine göre; olağan incelemeden farklı 

olarak vergi kayıp ve kaçağının ortaya çıkarılmasına dair herhangi bir kaynaktan alınan 

duyumlar doğrultusunda incelemeye yetkili olanların Sulh Ceza Mahkemesine 

başvurarak Sulh Yargıcından aldıkları karar ile yapılan incelemedir. 

Aramalı vergi incelemesi esnasında yasalara uygun olarak incelenmek üzere el 

konulan her türlü defter, belge, kayıt vb. deliller Vergi Usul Kanununun 

145.maddesinde belirtildiği üzere en geç 3 ay içinde sonuçlandırılır. Nitekim bu süre 

yeterli olmadığı takdirde Sulh Yargıcından ek süre istenebilir. 145. Maddenin 2. 

Bendinde ise inceleme öncesi ve sonrasında gerekli tutanakların tutularak yükümlüye 

imzalatılması gerekmektedir. Konusu suç oluşturan veya suç kanıtı niteliğindeki defter 

ve belgeler vergi yükümlüsüne cezası kesinleşinceye kadar iade edilmez. 

Olağan vergi incelemesi hükümlerinin yanında, arama için özel hükümler ayrıca 

mevcut olması, aramanın özellikli bir inceleme süreci olduğunu ortaya koymaktadır.
103
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VUK’un 147. Maddesinde Genel Hükümler ’in uygulanması ile ilgili yazılı olmayan 

hallerde Ceza muhakemeleri usulü kanununun arama ile ilgili bulunan hükümleri 

uygulanır. 
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İhbar sonucunda                                                                                                             Yapılan inceleme sonucunda 

 

                                       Mükellefin vergi kaçırdığına dair delil bulunursa 

 

Mükellef nezdinde ve üzerinde arama                                            Kaçakçılıkla ilgili görülen diğer şahıslar                        

                                                                                                                     nezdinde ve üzerinde arama 

 

Vergi inceleme elemanının gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh yargıcından bunu istemesi gerekir 

Sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi 

 

 

                                                                                            Aramada bulunan ve incelemesine  

                                                                                          gerek görülen defter ve belgelerin  

                                                                                          ayrıntılı olarak tutanakla tespit edilmesi 

Arama esnasında zaman yetersizliği 

 gibi nedenlerle tutanağın tanzimi mümkün olmazsa, 

 defter ve belgelerin konulduğu yer ve kapların  

mühürlenmesi ve durumun bir tutanakla tespit edilmesi 

Mührün ve fekki ve durumun bir tutanakla tespit olunması 

Defter ve belgeler üzerinde vergi incelemesine başlanması 

Arama neticesinde alınan defter ve belgeler üzerinde incelemelerin en geç 3 ay içinde sonuçlandırılarak sahibine bir  

tutanakla geri verilmesi104 

Şekil 3.4. İş Akış Şeması İle Aramalı inceleme Süreci 
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3.2.3.1. Arama Tutanağı 

Vergi usul kanununun 143. Maddesi uyarınca yapılan aramalı vergi incelemeleri 

sırasında düzenlenen tutanaktır. Bu tutanakta çuvallara konulan belge ve defterlerin 

detaylı dökümü değil, toplamda kaç çuval doldurulduğu ve bunun teslim alındığına dair 

bir tutanaktır.  Tutanak mükellef ve ekip başkanı tarafından imzalanır, mühürlenir. 

Arama sonucunda mühürlenmiş ve çuvallara konulmuş olan bu belgeler, daireye 

getirildikten sonra mühürün açılması ve ayrıntılı tutanak düzenlenmesi için mükellefe 

de bilgi verilerek o tarihte dairede hazır bulunulması istenir. Yetkililer incelemeye konu 

olacak ve olmayacak her belge için iki ayrı tutanak düzenleyerek mükellefe de imzalatır 

ve bir örneğini mükellefe verir. Bu hükümlere göre alınan defter ve kayıtların zarara 

uğramayacak şekilde saklanmasından vergi idaresi sorumludur. Yine doğacak her türlü 

zararı tazmin etmeye mecburdur. 

3.2.3.2. Aramada Süre 

VUK.’nun 144. Maddesinde belirtildiği gibi arama, özel şartlara sahip olması 

nedeniyle bitirme süresi ayrıca önem arz etmektedir ve en kısa sürede bitirilmelidir. Bu 

nedenle yasada öngörülen süre üç aydır. Ancak haklı gerekçelerin varlığı nedeniyle, bu 

incelemenin üç ayda bitirilmesine imkân yoksa Sulh Yargıcına gereken başvuru 

yapılarak inceleme süresinin uzatılması talep edilebilir. 

Aslında aramada belirtilen süre incelemenin bitirilme süresi gibi algılanabilmektedir. 

3 ay gibi bir kısa bir süre sadece el konulan defter ve kayıtlar için öngörülen süredir. 

İnceleme elemanı bu kayıtlar üzerinde inceleme ve araştırmalarını belirtilen süre içinde 

bitirmek zorundadır, bitirilmediği takdirde ek süre talep edilebilir. Ancak kesin 

incelemenin sonuçlandırılması bu süreyi kapsamaz.
105

 

3.3. VERGİ İNCELEMELERİ SONUCU KODA ALINMA 

Vergi idaresi vergi kayıp ve kaçağını önleme konusunda tedbirler alarak ve etkin 

uygulamalar yapmaktadır. İdarenin uyguladığı bu tedbirlerin en etkilisi, Devlet 

hazinesinin kasasına giren verginin haksız çıkmasını önlemeye yönelik olarak katma 
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değer vergisi iadeleri sırasında yapılmaktadır. Bu kapsamda idare, haklarında sahte 

belge ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı yönünde 

“olumsuz tespit” bulunan mükelleflerin KDV iade taleplerinde “özel esaslar” 

uygulanmaktadır.
106

 

 Kamuoyunca “kod listesi” olarak ifade edilen, uygulamada, idare riskli mükellefleri 

tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. KDV takip birimlerince riskli olarak 

görülen bu mükelleflerin bilgileri, VEDOP olarak adlandırılan Vergi Daireleri 

Otomasyon Projesi kapsamındaki veri tabanına aktarılmaktadır.
107

 

3.4. BİLGİ TOPLAMA 

3.4.1. Önemi ve Amacı 

Başarılı bir vergi sistemi, vergileme ilgili tüm işlem ve bilgilerin etkin bir biçimde 

kullanılması adına, sistemsel bir biçimde toplanmasına bağlıdır.  

Bilgi toplama, vergilendirme ile ilgili olgu ve olayların araştırılarak vergi matrahları 

ile ödenen ve ödenecek vergilerin doğruluğunun sağlanmasına, böylece bir yandan da 

idarenin istihbarat arşivinin oluşmasına katkı sağlayan bir denetim yoludur.
108

 

Gelir İdaresinin, tahsil ettiği vergilerin doğru ve tam olarak tespit edilebilmesi için 

vergiyi doğuran olaylarla ilgili bilgilere ihtiyacı vardır. Vergilerin doğru ve tam olarak 

tespit edilebilmesi için birçok vergi sisteminde bilgi toplama müessesesinden 

yararlanılmaktadır. Vergi incelemesi sonucunda, ödenmesi gereken verginin 

doğruluğunu sağlama hedefine ulaşabilmek için gerekli olan bilgilerin toplanabilmesi 

son derece önemlidir. Vergi hukukunda bilgi toplama müessesesi de diğer bilgi edinme 

yöntemleri gibi verginin tarh, tahakkuk ve tahsilinde etkinliğin sağlanması için 

başvurulan bir yöntemdir.
109

 

Bilgi toplamanın amacı; idarenin denetim gücünü kullanmasına, hem de mükellefin 

vergi kanunlarına uygun olarak davranmasına katkıda bulunur. 
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Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan 

diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili 

olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar. Bilgiler yazı veya sözle istenilir. 

Sözle istenen bilgileri vermeyenlere yazı ile bildirimde bulunulur ve cevap vermeleri 

için kendilerine ek süre verilir. Bilgi istenmek üzere ilgililer vergi dairesine zorla 

getirilemez. Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan yabancı Devlet memurları bilgi 

verme mecburiyetine tabi olamazlar. (VUK 148. Md.) 

3.4.2. Bilgi Toplama Yetkisi 

Vergi Usul Kanunun bilgi verme başlıklı 148’inci maddesine göre kamu idare ve 

müesseselerinin, mükelleflerin ve mükelleflerle ilgisi bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, 

Maliye Bakanlığının isteyeceği ve vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların 

isteyecekleri bilgileri vermek zorunda oldukları, hüküm altına alınmıştır. Yine aynı 

madde gereği bilgilerin istenmesi yazılı veya sözle olur. 

Vergi idaresi, vergi mükellefi ile ilgili araştırma yapmak için, mükelleften, 

mükellefle ilişkili kişilerden, kamu idare ve müesseselerinden bilgi alma yetkisini Vergi 

Usul Kanununa dayanarak gerçekleştirir.
110 

VUK’nun 151. Maddesinde, kendilerinden bilgi talep edilen gerçek ve tüzel kişiler, 

mahremiyet hükümlerinden dolayı bilgi vermekten kaçınamazlar. Ancak posta, telgraf 

ve telefon kuruluşlarının muharebeler hakkındaki mahremiyetleri, hekimlerin 

hastalarının hakkındaki bilgileri, avukatların ve dava vekillerinin öğrenmiş oldukları 

bilgileri istenemez. 

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince gösterilmesi veya teslimi doğru olmayan 

evrakın içeriği hakkında bilgi istenemez. Ancak, doğrudan doğruya vergi ile ilgili olmak 

üzere, bu gibi belgelere dayanarak doğan borçların tutarlarına ve alacaklıların adlarına 

ait bilgiler istenebilmektedir.
111
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Kamu İdare ve Müesseseleri, ticaret sicili kayıtları, tapu sicil kayıtları, TC. Merkez 

Bankası kayıtları, tasdik raporları, mükellefin vergi dairesindeki dosyası, mali tablolar, 

ihbarlar, meslek kuruluşları, bilgi toplama kaynakları olarak sayılabilir.
112

 

3.4.3. Bilgi Toplama Süreci 

Bilgi toplama müessesesi, vergi idaresine vergi incelemelerinin gerçeğe uygun ve 

sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi bakımından mükellef dışında kalanlardan gerekli bilgi 

ve belge yardımının alınması imkânını sağlamaktadır. Bu nedenle bilgi toplama, 

kanunda yoklama ve vergi incelemesi kapsamında düzenlenmiş bir idari faaliyet olarak 

da ifade edilebilir. İdarenin bu faaliyeti, vergi güvenliğini sağlama bakımından önleyici, 

gerçekleştirilen vergi ziyaı’nı araştırma bakımından tespit edici bir işleve sahiptir.
113

 

Bilgi toplama müessesi, Vergi Usul Kanunu 152. Maddesine göre; elde etmiş 

oldukları verileri istihbarat arşivinde gizli olarak tutmakla sorumludur. Arşivde 

saklanan bu bilgilerin kim tarafından, ne zaman kullanılacağı Maliye Bakanlığı 

tarafından tespit edilir.  

Vergi Usul Kanunu’nun 148. Maddesinde de belirtildiği üzere, bilgiler sözlü veya 

yazılı olarak istenir. Vergilendirmeye ilişkin konularla ilgili olarak, kamu idare ve 

müesseseleri, tüzel kişi ve gerçek kişiler, Maliye Bakanlığı ve vergi dairesi tarafından 

kendilerinden istenen bilgileri belli aralıklarla ve devamlı olarak yazı ile bildirmek 

zorundadırlar.  

Mükelleflere bilgi vermeleri için Vergi Usul Kanunu’nun 14. maddesindeki; 

“Kanun’da açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla” hükmüne 

göre en az 15 günlük süre verilmesi gerekir. Bu itibarla bilgi isteme durumunda 

ilgililere verilecek süre 15 günden az olmamalıdır. 

Bilgi istemede, 15 günlük süre ilgiliye tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 

başlayacaktır. Bu bakımdan bilgi isteme ile ilgili olarak ilgililere 15 günden daha az bir 

süre verilmesi halinde, yukarıda bahsi geçen hükme istinaden süresinde bilgi vermeme 
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fiili nedeniyle özel usulsüzlük cezasının kesilmesi -usul eksikliği nedeniyle hukuka 

aykırılık teşkil edeceğinden- mümkün olmayacaktır.
114

 

Ayrıca Vergi Usul Kanunu 150. Maddesine göre sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu 

memurları, mahalle ve köy muhtarları, yabancı ülkede bulunan Türk konsolos veya 

konsolosluk görevi yapanlar, şirketler, bankalar, banker ve emanet kabul eden gerçek ve 

tüzel kişiler, her ay bilgi sahibi oldukları ölüm olaylarını bir sonraki ayın 15. Günü 

akşamına kadar yazılı olarak, vergi dairesine bildirmekle yükümlüdürler. 

 Beyan esasına dayalı vergileme sürecinde, mükellefler daha önceden belirlenmiş, 

dönemlerde, şahıs veya tüzel kişiliklerine ait bilgileri elektronik ortamda beyan etmek 

zorundadırlar. Vergi Usul Kanunu’nda (Mükerrer Madde 355) bilgi vermekten 

çekinenler için 2015 yılı uygulanacak özel usulsüzlük cezaları miktarlar aşağıdaki 

gibidir; (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen 

yöneticiler dâhil);  

 Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.300 -TL 

 2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit 

edilenler hakkında 660 -TL  

 3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 330 -TL 

Özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bu hükmün uygulanması konusunda durumun ilgililere yazılı olarak bildirilmesi 

şarttır. Ancak bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye 

Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca 

yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz. 

Mükerrer Madde 355’e istinaden, özel usulsüzlük cezası kesildikten sonra mükellefe, 

görevini yerine getirmesi için ek süre verilerek bu görevi yerine getirmeleri tebliğ 

olunur. Ancak yine de verilen süre içinde bu görev yerine getirilmezse bir önceki 

verilen ceza bir kat arttırılarak uygulanır.  
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3.4.4. Devamlı Bilgi Verme 

Vergi Usul Kanun’un 149. maddesinde ise “Kamu idare ve müesseseleri (Kamu 

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

ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince 

kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile 

vermeye mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 151. 

maddesi bilgi vermekten imtina edilemeyeceği hususunu düzenlemiştir. Buna göre 

kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzelkişiler, özel kanunlarda yazılı mahremiyet 

hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler. 

  213 sayılı Vergi Usul Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye 

dayanılarak bilgi verme zorunluluğu olanlar aşağıdaki gibi açıklanmıştır. 

192 sayılı tebliğ ile eczaneler için; ilaç satışları sırasında düzenlenmiş olan 

reçetelerden, kendilerine bir örnek alarak saklamalarını ve bu bilgilerin aylık dönemler 

halinde düzenlenerek, ilgili formların ait olduğu ayı izleyen ayın en geç 15’i akşamına 

kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi 

Ulus/Ankara adresine göndermeleri yükümlülüğü getirilmiştir. 

193 sayılı tebliğ ile, Tapu Siciline kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak Tapu Sicil 

Müdürlüklerine sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiş, 220 sayılı tebliğ ile de 

bildirim şekline ait düzenlemeler yapılmıştır. 

452 sayılı tebliğ ile elektronik ürün senedi alım satım belgesi düzenleyenlere bilgi 

verme zorunluluğu getirilmiştir.  

435 sayılı tebliğ, bankacılık kartları ile gerçekleştirilen perakende satışlarına ilişkin 

yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişleri fatura yerine geçmek üzere dekont 

düzenleme zorunluluğu getirilmesi konusunu teşkil etmektedir. 

256 sayılı tebliğ ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi 

aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form 

Ba)" ile, mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu 

(Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir. Ancak güncel tutar ve 

dönemler ile ilgili tebliğlere istinaden alış-satış ile ilgili ayı izleyen ayın 30’u akşamına 

kadar  (2015 yılı için; 5.000 TL alt sınır olmak üzere) gönderilmesi zorunlu tutulmuştur. 

6 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ ile Yeminli 

Mali Müşavirler tasdik sözleşmelerini elektronik ortamda bildirmek zorundadırlar. 
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Mükellefler ile düzenlemiş oldukları, tam tasdik sözleşme bilgileri, mükellefler ile 

düzenlemiş oldukları diğer sözleşme bilgileri. Yeminli Mali Müşavirin kimlik bilgileri, 

şirket veya ortaklık halinde faaliyette bulunuluyorsa şirketin veya ortaklığın bilgileri ile 

ortakların bilgileri. Yeminli Mali Müşavirin bürosunda veya yeminli mali müşavirlik 

şirketinin bürosunda çalışanlara ait bilgiler sürekli bilgi verme yükümlüğünün konusunu 

oluşturmaktadır. 

Vergi Usul Kanununun 150.maddesinde belirtildiği üzere, aşağıda yazılı resmi 

makamlarla gerçek ve tüzel kişiler, her ay sorumlulukları dâhilinde, haberdar oldukları 

ölüm vakaları ile intikalleri ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar vergi dairesine yazı 

ile bildirmeye mecburdurlar. 

 Sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu memurları; 

 Yabancı memleketlerdeki Türk konsolosları veya konsolosluk görevini yapanlar 

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

Türkiye’deki ikametgâhlarını Maliye Bakanlığına bildirirler); 

 Mahalle ve köy muhtarları (Kendi mahalle ve köylerinde ölenleri bildirirler); 

Banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden ve tüzel kişiler (Mevduat, şirket 

hissesi, emanet para veya sair suretle alacak sahiplerinden birinin ölümü halinde, ölenin 

soyadını, adını, alacağının türünü ve miktarını bildirirler. 
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BÖLÜM 4.VERGİ İCELEMESİ ESNASINDA VERGİ 

MÜKELLEFİNİN HAKLARI, MÜKELLEFİN VE 

İNCELEME ELEMANININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1. İNCELEME ESNASINDA MÜKELLEFİN HAKLARI 

Vergi Usul Kanunu 8. Maddesine göre mükellef; vergi kanunlarına göre kendisine 

vergi borcu doğan gerçek veya tüzel kişidir. 

Mükelleflerin vergi incelemesine tabi olması, beyana dayalı mükellefiyet sonucunda 

doğal olarak ortaya çıkan bir yükümlülüktür
115

 

Vergilendirme ilişkisi, içinde mükellefin haklarını da barındıran bir hukuki ilişki 

olup; ilişkinin bir yüzü yükümlülükle, diğer yüzü haklarla ilgilidir.
116

 

Mükellef hakları ve hukukunun tarihi gelişimine bakıldığında Magna Carta ile 

sürecin başladığı söylenebilir. Gelişmiş ülkelerde “mükellef hakları” kavramı altında 

asıl dönüşüm oluşturulmuştur. Mükellef Hakları Bildirisi, Mükellefler Şartnamesi, 

Mükellef Hakları Bildirgesi gibi isimlerle oluşturulan idari düzenlemeler ile mükellef 

bilincinin artırılması amaçlanmaktadır.
117

 

Türkiye’de Gelir idaresi başkanlığı 2006 yılında Mükellef Hakları Bildirgesi 

yayınlamış ve bu bildirge ile birlikte mükellef hakkı kavramı önem kazanmıştır. 

Vergi Usul Kanununun 136 maddesine istinaden vergi incelemesine tabi olan 

mükellef kendisini incelemeye gelmiş olan memurun yetki belgesi ve kimliğini görmek 

isteyebilir. Aynı zamanda bu inceleme elemanının uyması gereken bir zorunluluktur. 

Mükellef böylece inceleme yazısındaki kişi ile incelemeye gelen kişinin aynı olup 
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olmadığını doğrulayabilir. Ayrıca vergi mükellefi, vergi inceleme elemanının kimliğini 

görmeden inceleme yapılmasına müsaade etmeyebilir.  

Mükellef incelemenin konusunu ve kapsamını öğrenme hakkına sahiptir. Vergi Usul 

Kanunu 140. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. İnceleme konusunu öğrenen bir mükellef 

kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri daha çabuk ve kolay bir şekilde vergi inceleme 

elemanına temin ederek incelemenin zaman olarak daha çabuk bitmesini sağlar. 

Vergi Usul Kanunu 139.maddesinde belirtildiği üzere inceleme, mükellefin işyerinde 

yapılır ancak, işyerinin uygun olmaması, ölüm, işi terk gibi zorunlu nedenlerin varlığı 

durumunda vergi incelemesi vergi inceleme elemanının dairesinde yapılır. Bu takdirde 

incelemeye tabi olandan, defter ve kayıtlarını daireye getirmesi yazılı olarak istenir. 

İstenilen defter ve kayıtlar belirtilen sürede daireye götürülmediği takdirde, mükellef 

bunları ibraz etmemiş sayılır. Ancak haklı bir mazeret gösterenlere ise defter ve 

kayıtlarını daireye getirmeleri için uygun bir zaman verilir. 

İncelemeye tabi olan mükellefin resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapılmaması 

Vergi Usul Kanunu 140/3 maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle mükellef resmi 

çalışma saatleri dışınca inceleme yapılmasına müsaade etmeyebilir. Ancak emniyet 

tedbirlerinin alınması bu hükmün dışında olmakla birlikte faaliyet sekteye uğratılmadan 

inceleme yapılabilir. 

Mükellef, vergi incelemesinin her safhasında inceleme süreci ile ilgili inceleme 

elemanından bilgi isteyebilir. Vergi inceleme elamanının görevleri arasında mükellefi 

bilgilendirme de yer almaktadır ki bu önemli süreçtir. 
118

 

Vergi Usul Kanunu 134/2 maddesinde açıkça belirtildiği üzere mükellef, fiili 

envanterin yapılmasının gerektirdiği giderlerin kendisine ödenmesini isteme hakkına 

sahiptir. İnceleme elemanı tarafından tasdik edilen bu giderler Hazine tarafından 

mükellefe ödenir. 

İnceleme esnasında, mükellef inceleme elamanı ile birlikte, defter ve kayıtları 

üzerinde inceleme yapabilir örnek alabilir. (VUK 144/3) 

İnceleme nedeniyle alınan veya işyerinde inceleme elemanının kullanımında olan 

yasal defter ve belgelerden gerek duyulması halinde mükellefler tarafından inceleme 
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elemanının gözetim ve denetimi altında yararlanılabilir. İnceleme elemanı, mükellefin 

işlerini, ticari yaşamını, ticari itibarını ve onurunu korumaya yönelik olarak her türlü 

kolaylaştırıcı yaklaşımlara hukuk içinde açık olmalıdır
119

 

Vergi Usul Kanunu 144. Maddesi gereği süresi gelen beyannamelerini verebilmek 

için muhafaza altındaki defter ve belgelerini isteme hakkına sahiptir. Defter ve 

vesikaların muhafaza altına alındığı tarihten vergi beyannamesinin verileceği tarihe 

kadar olan süre bir aydan az ise beyanname verme süresi kendiliğinden bir ay uzar ve ek 

süre bu müddetin sonundan başlar. Ancak bu konuda VUK 13. 17. Madde hükümleri 

saklıdır. Vergi Usul Kanunu 146. Maddesinde ise; mükellef kayıtların işlenmesi ve ek 

süreme isteme hakkına sahiptir. Arama neticesinde bulunan defter ve vesikaların 

muhafaza altına alınması sebebiyle 219'uncu madde gereğince yapılamayan kayıtlar, 

defterlerin geri verilmesinden sonra bir aydan az olmamak koşulu ile idare ile mükellef 

arasında kararlaştırılan bir süre içinde tamamlanır. Mükellef dilerse defterlerinin 

muhafaza altına alındığında işlemlerini yeniden tasdik ettireceği defterlere kayıt ve 

iadesi halinde iade edilen defterlere intikal ettirebilir. (VUK 146/2. Md.) 

Mükellef vergi incelemeleri ile ilgili görüşmelere, defter ve kayıtlarla ilgili olan, 

yetkili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler veya avukatların 

kendisiyle birlikte katılmasını sağlamak ya da kendisini temsilen yetkili bir temsilcisini 

göndermek hakkına sahip bulunmaktadır.
120

 

Vergi Usul Kanunu 140. Maddesinin 6.bendinde; incelemeye başlanıldığı tarihten 

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

halinde ise en fazla altı ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu nedenle mükellef 

incelemenin kanunda belirtilen sürelerle bitirilmesini isteme hakkına sahiptir.                 

Mükellefler diledikleri itiraz ve mülahazaların vergi inceleme tutanaklarına 

kaydedilmesini isteyebilirler (VUK 145. Md.). 
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Mükellef vergi incelemesi sırasında veya sonrasında vergi mahremiyetine uyulmasını 

isteme hakkına sahiptir ve vergi mahremiyetinin ihlal edildiğinin belirlenmesi halinde 

ise şikâyette bulunabilir.
121

 

Vergi mahremiyeti, Vergi Usul Kanunu’nun 5. Maddesinde düzenlenmiş ve 362. 

Maddesinde de bu mahremiyeti ihlal edenlerin Türk Ceza Kanunu’nun 239. Maddesine 

göre cezalandırılacağı belirtilmiştir. 

İhbar üzerine yapılan aramalarda, mükellef ihbar edenin ismini öğrenmek isteyebilir. 

İhbar asılsız çıktığı takdirde, vergi dairesi muhbirin ismini bildirmeye mecburdur. 

(V.U.K. 142. Md.) 

İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir vesika nezdinde inceleme yapılana 

verilir. (V.U.K. 140/4. Md.) Mükellef, bu yazıyı isteme hakkına sahiptir.  

İlgililerin itiraz ve mülahazaları varsa bunlar da tutanağa geçirilir. Bu suretle 

düzenlenen tutanakların birer nüshasının mükellefe veya nezdinde inceleme yapılan 

kimseye bırakılması mecburidir. (V.U.K. 141. Md.) 

Mükellefin inceleme tutanağından bir nüsha alma hakkına istinaden, mükellef imza 

ettiği belgenin ne olduğunu her zaman kanıtlayabilir durumda olmalıdır. Bu da, ancak 

elinde o belgenin bulunması ile olanaklıdır.
122

 

Mükellefler, Rapor Değerlendirme Komisyonları tarafından, dinlenmek için 

taleplerini, vergi inceleme tutanaklarına kaydedilmesini isteyebilecekleri gibi bu 

taleplerini içeren bir dilekçe ile rapor değerlendirme işlemi bitmeden Grup 

Başkanlıklarına da başvurabilirler.
123

 

4.2. MÜKELLEFİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Vergi Usul Kanunu’nun 257. Maddesine göre; mükellefler, inceleme elemanlarına 

çalışma yeri göstermek, mesai saatleri içinde çalışma imkânı sunmak ve işyerinin her 

tarafını gezmelerini sağlamakla yükümlüdürler. Mükellefler ve işletme çalışanları dahil 

vergi inceleme elemanının inceleme ile ilgili gerek duyduğu her türlü soruyu 
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cevaplandırmayla yükümlüdür. İşletmede envanter yapması halinde araç, gereç ve 

personelle birlikte olmak üzere tüm kolaylık mükellef tarafından sağlanmalıdır.  

İnceleme elemanı, vergi kaybına neden olduğu düşünülen her türlü delili (evrak, 

kayıt vb.) alıkoyma yetkisine sahiptir ve mükellef bu duruma karşı çıkamaz. 

İnceleme sonucunda evrak ve belgelerin alıkonulması, mükellefin süresi gelen 

beyannamesini vermeye engel teşkil etmeyeceği gibi, mükellef beyanname verme 

ödevini yerine getirmekle yükümlüdür. 

Vergi Usul Kanunu’nun 253. Maddesine göre; mükellef tutmak zorunda oldukları 

defterlerden tasdike tabi olanları, zamanında tasdik ettirmek ve ilgili bulundukları yılı 

takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile saklamak zorundadırlar. Yine aynı 

şekilde, almak zorunda oldukları fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu gibi 

belgeleri de beş yıl süre ile saklamak ile yükümlüdür. 

Mükellef, inceleme esnasında elektronik ortamda kayıtlı her türlü kayıtlar için şifre 

vb. bilgileri inceleme elemanına doğru bir şekilde iletmek ile yükümlüdür. (V.U.K. 

256.Md.) 

4.3. İNCELEME ELEMANININ YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.3.1. İnceleme Elemanının Yetkileri 

İnceleme elemanı; yoklama, bilgi isteme, tutanak alma, defter ve belge ibrazını 

isteme Mükelleften izahat isteme, İşyerini gezme, görme, tespit yapma, mükelleften 

çalışma yeri isteme, işletmede envanter yapma, arama yapma, teminat isteme, ihtiyati 

haciz ve ihtiyati tahakkuk için vergi dairesinden talepte bulunma, vergi tarhı ve ceza 

kesimi için vergi inceleme raporu yazma, vergi suçu raporu yazma ve savcılığa bildirme 

gibi yetkilere sahiptir. 
124
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4.3.2. İnceleme Elemanının Yükümlülükleri 

4.3.2.1. Kendini Tanıtma ve Bilgi Verme 

Vergi Usul Kanunu’nun 136. Maddesinde belirtildiği üzere vergi inceleme elamanı, 

memuriyetini gösteren belgeyi, incelemeye tabi olan kişilere göstermeleri 

gerekmektedir.  

Ayrıca, incelemeye tabi olana inceleme konusunu, hangi dönem ve hangi vergi 

bakımından inceleme yaptıklarını izah etmekle yükümlüdürler. İnceleme esnasında 

hazırlanan tutanakların içeriği mükellefe detaylı olarak izah edilmeli ve mükellefin 

hakları bu süreçte göz ardı edilmemelidir. 

İnceleme elemanı, inceleme süresince, mükellefe gerekli tüm bilgileri aktarmakla 

birlikte,  mükellefin vergi uygulamasına uyumunun arttırılması amacına hizmet 

etmelidir. 

4.3.2.2 Vergi Kanunlarına Bağlılık 

Vergi kanunlarına bağlılık, idari aşamada öngörülen alanın dışına çıkarılmamasını ve 

geriye yürütülmemesini gerektirir.
125

 

Vergi inceleme elemanı, vergi kanunlarında belirtilen kurallara uygun olarak, 

inceleme raporu düzenlemeli, yine aynı şekilde rapor değerlendirme komisyonları da bu 

kurallara bağlı kalmalıdır. 

4.3.2.3. Tarafsız Davranma 

Tarafsız ve objektif davranma ile yükümlü inceleme elemanı, bu tarafsızlığın gereği 

olarak “V.U.K.’nun “yasaklar” başlıklı 6. Maddesinde; vergi muameleleri ve 

incelemeleri ile uğraşan memurların, vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, ve 

Danıştay’da görevli olanların, vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak 

edenlerin, vergi işlerinde kullanılan bilirkişilerin, kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış 

olsalar bile eşlerine, kan veya sıhri usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini evlat 

edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (bu derece dahil), sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı 
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meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (bu derece dahil) dereceye 

kadar olan civar hısımlarına, kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere, ait 

vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamayacakları hükme bağlanmıştır.”
126

  

Denetimin kuşkusuz tarafsızlık içinde yürütülmesi gerekmektedir. Objektif olunmalı 

ve yasaya bağlı kalınmalıdır. 

4.3.2.4. Mükellefe Savunma ve Açıklama Hakkı Verme 

V.U.K.’nun 141’inci maddesine göre, “……… İlgililerin itiraz ve mülahazaları varsa 

bunlar da tutanağa geçirilir.” Vergi inceleme süresince, mükellefe, yeterli ve anlaşılır 

biçimde açıklama yapma imkânı tanınmalı ve görüşleri alınarak tutanağa aktarılması 

yasal zorunluluktur. 

Vergi inceleme elemanı, vergi mükellefini dinlemeli, mükellefe karşı saygılı bir 

tutum içinde olmalıdır. Kanunlar çerçevesinde mükellefi aydınlatmalı ve 

yönlendirmelidir.
127

 

4.3.2.5. Vergi Mahremiyetini Koruma 

Vergi mahremiyeti konusu, inceleme süresince en çok dikkat edilmesi gereken 

konulardan biridir. İncelemeye tabi olanın, sırlarının ve gizlenmesi gereken bilgilerinin 

açıklanması kanunlar çerçevesinde yasaklanmıştır. 

Vergi mahremiyetinin korunacağına dair gerekli güven, mükellefe hissettirilmeli ve 

inceleme süresince, inceleme elemanı bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelidir. Eğer 

ki; inceleme elemanı bu kuralı ihlal ederse, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen cezalara 

maruz kalacaktır.  Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinde bu husus açıkça ifade 

edilmiştir. 

4.3.2.6. Yazılı Usule Bağlı Kalma 

Vergi incelemesi sürecinde, işlemlerin yazılı olarak takip edilmesi esastır. 

İncelemeye başlama ve bitirme süreçlerinde, gerekli hususların bir tutanağa bağlanarak, 
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bir nüshasının da incelemeye tabi olana verilmesi, Vergi Usul Kanunlarında 141.md. ve 

364. Md.ile hükme bağlanmıştır. 

4.3.2.7. İşyerindeki Çalışma Düzenine Uygunluk 

Vergi inceleme süresince, incelemeye konu olan şirketin çalışma düzenine uygun 

şekilde hareket ederek, işletme faaliyetlerini sekteye uğratmayacak şekilde, sürecin 

sağlıklı ilerlemesi için gerekli özen gösterilmelidir. Vergi Usul Kanunun 140. 

Maddesinde de incelemeye yetkili olanların uyması gereken kurallar bellidir. 

İncelemede uyulacak esaslarda bu konu açıkça belirtilmiştir ve aksi bir durum söz 

konusu olmadıkça bu düzenin dışına çıkılmaz. Vergi inceleme elemanı, mükellefin 

çalışma düzenine uyum sağlayarak inceleme işini sürdürmelidir.
128

 

4.3.2.8. İncelemenin Makul Sürede Tamamlanması 

Vergi Usul Kanunu 140. Maddesine göre; vergi incelemesi yapanların, incelemeyi 

tamamlamaları için öngörülen gerekli süreler belirtilmiştir. İncelemeye başlanıldığı 

tarihten itibaren sınırlı inceleme yapılması halinde altı ay, tam inceleme yapılması 

halinde en fazla bir yıl içinde inceleme bitirilmeli, bitirilmediği takdirde ilgili 

birimlerden ek süre talep edilmelidir. İdare, vergi incelemesinin öngörülen sürelerde 

bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

4.3.2.9. İbraz Nedeniyle veya Arama Kapsamında Alınan Defter ve Belgelerin 

Muhafazası ve İnceleme Sonunda Eksiksiz Olarak İadesi 

Vergi İncelemesinde Uyulacak Usul ve Esaslar yönetmeliğinin 22.Maddesinde 

belirtildiği üzere, vergi inceleme sürecinde, alınan defter ve belgeler gerekli şekilde 

muhafaza edilerek, inceleme süresi bitiminde eksiksiz olarak mükellefe iade edilir.  

Ancak suç delili teşkil edenler, iade kapsamı dışındadır. Vergi dairesi bu belgelerin 

muhafazasından sorumludur. 

                                                                                                                                               

 
128

 Berçin, a.g.e, s.74. 



 

60 

 

BÖLÜM 5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Devletler kamu finansmanını sağlamak için çeşitli kaynaklar yaratmak zorundadır. 

Bunların içinde en önemli kaynak ise vergilerdir. T.C Anayasasında belirtildiği üzere; 

‘’herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle 

yükümlüdür.’’ Devletler için ilk amaç, vergilerin zamanında ve eksiksiz olarak 

ödenmesini sağlayarak, hazineye aktarılmasını sağlamaktır. 

Türkiye’de vergiler beyan esasına göre toplanmaktadır. Mükelleflerin beyanının 

doğruluğunu tespit etmek için belli bir sisteme ihtiyaç duyulur. Bu sistem idarenin 

denetleme biçimidir. Bu nedenle, idarenin vergi denetimi faaliyetleri büyük önem 

taşımaktadır. Çünkü devletin gelir bütçesini oluşturması ve bütçenin en önemli kısmını 

oluşturan vergi gelirlerinin toplanması için vergi denetim faaliyetinin eksiksiz yerine 

getirilmesi şarttır. Vergi denetim faaliyetleri, Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim 

Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nda 

görev yapan denetim elemanları Vergi Müfettişi unvanı ile anılmaktadır. 

Vergisel incelemelerin son yıllarda daha da önem kazanmasıyla, Türkiye’de de vergi 

incelemesine yetkili birimlerin idari kadro sayısında artış olmuştur. Hem bu idari 

kadroların eğitilmesi hem de mükellefin daha fazla bilinçlenmesi için önemli adımlar 

atılmıştır. Mükellef haklarına daha saygılı bir tutum içinde hareket edilmesini öngören, 

Mükellef Hakları Bildirgeleri de yayınlanarak bu sürecin verimli bir şekilde yürütülmesi 

amaçlanmaktadır. İdare ve mükellef arasında uyumun arttırılması için denetim 

elemanlarının da eğitimi ve uzmanlaşması sağlanmaktadır. Bu çalışmalar, vergi 

mükelleflerinin, “daha az nasıl vergi öderim” düşüncesini, yasal olmayan yollara 

başvurarak değil de, devletin sunmuş olduğu indirim ve teşviklerden daha fazla nasıl 

faydalanırım düşüncesine dönüştürme çabasıdır.  

Milyonlarca vergi mükellefinin denetlenmesi çok kolay olmamakla birlikte, iyi 

örgütlenmiş bir teşkilat, uzmanlaşmış birimler ve çağdaş teknolojinin de kullanılması ile 

mümkündür. Bu nedenle Türkiye’de uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla 

yetkili birimler, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı çatısı altında 

birleşmiştir. 
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Günümüz koşullarında, bilgiye ulaşmanın kolay ve hızlı bir biçimde olması önem arz 

etmektedir. Bu nedenle Gelir İdaresi Başkanlığı teknolojik alt yapısını daha da 

güçlendirmek amacıyla, 1998 yılında Vergi otomasyon sistemi (VEDOP) projesini 

hayata geçirmiştir. Bu proje ile vergi idaresinin çalışma veriminin arttırılması ile birlikte 

mükelleflerin de işlerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. 

İdarenin vergi mükellefini denetimi, çeşitli yollarla yapılmaktadır ki bu yollar; 

yoklama, vergi incelemesi, arama ve bilgi toplamadır. Her bir yöntem Vergi Usul 

Kanunu’nda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.  

 “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 31 Ekim 

2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  Bu yönetmelik, vergi 

incelemesi aşamasında uyulacak temel ilkeleri, hazırlanması gereken tutanak ve 

raporları, incelemenin başlaması ve bitmesi için öngörülen süreleri, denetim elemanının 

yetkileri ve uyması gereken kuralları içermektedir.  

Vergi idaresinin, vergi mükellefini denetleme aşamasında, devlete önemli görevler 

düşmektedir. Hem idari personelin yetkileri hem de mükellefin hakları göz önünde 

tutulmalı ve buna göre bir planlama yaparak, etkin bir denetim yapılmasını, 

eksikliklerin giderilmesini sağlamalıdır. 
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