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YENİ BİR MÜESSESE İZAHA DAVET  
 9.8.2016 tarih ve 6728 Sayılı Kanunla İhdas edildi.
 25.7.2017 tarihinde 482 Numaralı VUK tebliği yayınlandı.
 12.9.2017 tarihinde 2017/6 sayılı Uygulama İç genelgesi yayınlandı
 1 EYLÜL 2017 tarihinden itibaren Yürürlüğe girdi.
ÖZÜ: 2006 da cari denetimlerle matraha artırın dendi. Yargı idare

aleyhine kararlar verdi. Bunun üzerine 2016 da Bu düzenleme ile
vergiye gönüllü uyum sistemi yasal hale getirilmektedir.

NEDİR ? Vergi ziyaına neden olduğuna dair emareler elde
edildiğinde İncelemeye/takdire başlanılmadan önce konuyla ilgili
mükelleften açıklanma istenmesidir.

AMAÇ / KANUN GEREKÇESİ
 Pişmanlık hükümlerine alternatif bir müessese getirilmiştir.
 Mükelleflerin idarenin ıttılaına giren olaylarda pişmanlıktan

yararlanma hakkı bulunmamaktaydı. Bu olumsuzluk İzaha davet
müessesesi ile kaldırılmaya çalışılmıştır.

 Vergiye gönüllü uyumun artırılması amaçlanmıştır.
 İdarenin zamanını daha etkin ve verimli alanlarda kullanmak

istemesi.
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İZAHA DAVET-ŞARTLARI  (VUK 370 MADDE)
1- İzaha davet edilecek mükellefler ve vergi sorumluları
hakkında, izaha davet konusuyla ilgili Vergi
incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna
sevk edilmemiş olması,
2- İzaha davet konusuyla ilgili tespit tarihine kadar
ihbarda bulunulmamış olması
3-SMİYB olarak kullanılmış olabilecek belge tutarının, her
bir belge itibariyle vergiler HARİÇ 50 bin Türk Lirasını
geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve
hizmet alışlarının %5 ‘ini aşmaması,
4- Yetkili Komisyonca ön tespit yapılmamış olması,
5-Bakanlığın belirlediği konulardan birisi olması
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İZAHA DAVET KAPSAMI- KONULARI
İzaha davetin kapsamını belirleme yetkisi VUK 370 inci maddenin 4
fıkrası ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bakanlık yetkisini 482
numaralı VUK tebliği ile kullanmıştır. Kapsamı bakanlık her zaman
değiştirmeye yetkilidir.

BELİRLENEN KAPSAM – KONULAR (16 madde)
1- Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin Analizi Sonucunda

Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi,
2- Kredi Kartı Satış Bilgileri ile KDV Beyannamelerinin Karşılaştırması

Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi,
3- Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin

Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi,
4- Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Elde Edilen Bilgiler İle Asgari Ücret

Tarifelerinin Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet
Edilmesi, (Şimdilik sadece Avukat ve Meslek Mensupları kapsamda)
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BELİRLENEN KAPSAM –KONULAR

5- Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinde Yapılan İndirimleri,
Kanuni oranları Aşan Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi, (Bugün için GVK 89,
KVK madde 10 daki bağış yardım eğitim gibi indirimler)

6- Dağıtılan Kar Üzerinden Tevkifat yapmadığı Tespit Edilenlerin İzaha Davet
Edilmesi,

7- Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi,
8- İştirak Kazançlarını İlgili Hesapta Göstermeyen Mükelleflerin İzaha Davet

Edilmesi,
9- Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki İstisna ile İlgili Olarak

Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi (Taşınmaz ve İştirakler İçin geçerli)
10- Örtülü Sermaye Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi,(örtülü

sermayeyi kullandıran kurum ise örtülü sermaye ve kazanç birlikte karşımıza
çıkmakta karşılıklı düzeltme gerekmekte)

11- Ortaklardan Alacaklar İçin Hesaplanması Gereken Faizler Yönünden
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi, (131,132,133, 231,232,233 nolu ve benzer
hesaplar)
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BELİRLENEN KAPSAM –KONULAR

12- Ortaklık Hakları veya Hisselerini Elden Çıkardıkları halde
Beyanda Bulunmayan Limited Şirket Ortaklarının İzaha Davet
Edilmesi,

13- Gayrimenkul Alım/Satım Bedelinin Eksik Beyan Edilmiş
Olabileceğine Dair Haklarında Tespit Bulunanların İzaha Davet
Edilmesi, (Banka Kredileri Karine olarak kullanılıyor)

14- Gayrimenkullere İlişkin Değer Artış Kazançları Yönünden
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi,

15- Gayrimenkul Sermaye İratlarını Beyan Etmeyen veya Eksik
/Hatalı Beyan Eden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi,

16- SMİYB Kullanılması Durumunda Mükelleflerin İzaha Davet
Edilmesi
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ÖN TESPİTİ YAPACAK MERCİ KİM ?
İZAH DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI

ÖN TESPİT NEDİR  ?
Vergi kanunlarının verdiği yetki kapsamında vergi incelemesi yapmaya
ve/veya mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek
ve tüzel kişilerden bilgi toplamaya yetkili kılınanlar tarafından doğrudan
veya dolaylı olarak elde edilen bilgi bulgu gibi verilerin İZAH
DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA intikal ettirilmesi neticesinde, mezkur
komisyon tarafından verginin ziyaı uğramış OLABİLECEĞİ ve mükellefin
izaha davet edilebileceği yönünden tespiti ifade eder.

Bu hususla ilgili olarak GİB’ında Denetim ve Uyum Daire Başkanlığına bağlı
İzaha Davet Koordinasyon Müdürlüğü Kuruldu.

ÖN TESPİTİN ŞARTLARI
1- Vergi İncelemesine Başlanılmamış veya Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin

Yapılmamış Olması
2- İhbarda Bulunulmamış Olması
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İZAH DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI
1- GİB’de Kurulan İzah Değerlendirme Komisyonları

 Vergi, Dairesi Başkanlığında Komisyon, Vergi Dairesi Başkanının veya Grup
Müdürünün Başkanlığında, Vergi Dairesi Müdürlerinden veya Müdürlerden,

 Defterdarlıklarda Komisyon, Defterdar veya Defterdar Yardımcısının
Başkanlığında, Gelir Müdürü ile Vergi Dairesi Müdürlerinden olmak üzere

toplam üç kişiden oluşur.
2-VDK’da Kurulan İzah Değerlendirme Komisyonu
 Başkanlık merkezinde veya Grup Başkanlıklarında üç Vergi Müfettişinden

oluşur.
söz konusu komisyonlar için yeteri kadar yedek üye seçilecektir. Birden

fazla komisyon kurulabilecektir.
İzah davet süreciyle ilgili sekretarya hizmetleri, Vergi Dairesi Başkanlıklarında,

komisyonun bünyesinde bulundukları grup müdürlüklerince, Defterdarlıklarda
gelir müdürlüklerince yerine getirilecektir.
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ÖN TESPİTE İLİŞKİN KONULARIN KOMİSYONA İNTİKALİ
1- İzaha davet kapsamına girdiği değerlendirilen konulara ilişkin veriler, GİB Denetim ve Uyum

Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından ilgili komisyona aktarılır.
2- Konular, ilgili komisyon sekretaryası tarafından kayıt altına alınır ve gerekli tetkikler yapıldıktan

sonra durumu İZAH DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA bildirir.
İZAH DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1- Kendine intikal eden bilgi, bulgu ve verilerden hareketle verginin ziyaa uğramış olabileceğine
ilişkin ön tespiti yaptığına dair karar alır.
2- İzaha davet yazısını, tebliğ edilmek üzere haklarında ön tespit yapılanlara gönderir.
3- Yapılacak yazılı izahları değerlendirir ve karara bağlar. (En geç 10 gün içinde)

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK 
 Komisyon İzaha Davet Yazısını Tebliğ Edecektir.
 Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ön tespitle ilgili olarak gerekli izahın yapılmasını talep

eder. Bulunulmaması halinde 370 maddeden faydalanılmayacağını incelemeye veya takdire
sevk edileceğini bildirecek.

TEBLİĞİ ALAN MÜKELLEF NE YAPACAK
 1- Bilgi vermez

2-Komisyonun talebini kabul ederek 15 gün içinde hiç vermediği beyannamesini verir
yada verdiği beyannamedeki eksiklik ve hataları düzeltir.

3-Talep red dedilir.
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TEBLİĞİ BİÇİMİ VE CEVAP 
Komisyon, 15 gün içinde izah yapılmasına ilişkin izaha davet

yazısının tebliğini, posta, memur, e tebliğ şeklinde yapabilir.
Kendisinden izahta bulunulması istenenler, İZAH YAZISINI izaha

davet yazısını gönderen merciye,
ELDEN vermişse BU tarihte,
Posta ile TAAHÜTLÜ veya acele posta servisi ile göndermişse

ZARFIN ÜZERİNDEKİ DAMGA TARİHİNDE
Posta ile ADİ olarak veya özel dağıtım şirketleri aracılığı ile

göndermişse GÖNDEREN MERCİİN Kayıtlarına girdiği
tarihte vermiş SAYILIR.

Kendisinden izahta bulunulması istenenler, SÖZLÜ izahta
bulunabilirler. İzahta bulunulan ile komisyon tarafından tutulan
tutanak tarihi izahın verildiği tarih olarak kabul edilir.
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İZAHA DAVETİN SONUÇLARI
1- Vergiyi ziyaa UĞRATMADIĞINI ispat eden mükellefler söz konusu tespitle ilgili

olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz ve takdir komisyonuna sevk edilmezler.
2- Vergiyi ziyaa UĞRATTIĞINI kabul edip izah tarihinden itibaren 15 gün içinde;
 Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerini veren, eksik veya yanlış yapılan vergi

beyanını tamamlayan veya düzeltenler,
 Ödeme süresi geçmiş olan vergiler ile ödemenin geçtiği her ay için 6183 sayılı

kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında
izahat zammını ÖDEMİŞ olanlara
vergi ziyaı cezası %20 oranında kesilir.

Kesilen vergi ziyaı cezası için UZLAŞMA ve CEZADA İNDİRİM talep edilebilir veya dava
açılabilir. Vergi Ziyaı cezasının ödenme şartı yoktur. ÖZEL USULSÜZLÜK cezaları VUK 370
kapsamına girmez.
 Bu mükellefler vergi incelemesine yada takdir komisyonuna sevk edilemez.
3- İzaha davet edilen mükelleflerden vergi ziyaa uğrattığını kabul ETMEYEN
mükelleflerin bu izahının komisyonca yeterli bulunmaması halinde, bu durum
kendisine iletilir. Bunun üzerine maddedeki şartlar dahilinde beyanname veren ve
tahakkuk eden vergiler ile izah zammını süresinde ödeyenlere indirimli oranda (%20
oranında) kesilir.
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İZAHA DAVETİN SONUÇLARI
4- İzaha davet edilenlerden, tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili

komisyona yazılı izahta bulunmayanlar, anılan madde hükmünden yararlanamaz.
İzahta bulunmayan mükellefler Vergi İncelemesi ve takdite sevk edilecektir.

(İstisnası: İzahta bulunmamakla birlikte aynı sürede beyanname verip diğer şatları
sağlayanlar.)

5- İzaha davet edilenler, ön tespitle ilgili olarak pişmanlık hükümlerinden
yararlanamazlar.

Komisyonun talebine uyulur ve beyanname verilirse ceza %20 olarak kesilecek 15
gün beklenecek ancak ödenmesi gereken vergi ve izah zammı ÖDENMEZSE; Vergi
ziyaı cezası kendiliğinden verilen beyanname gibi %50 ye tamamlanır izah zammı
gecikme faizine dönüşür.

ÖR: Komisyonun yazısı mükellefe 7.8.2017 tarihinde ( süre sonu 22.8.2017) tebliğ edildi.
Mükellef kabul etti ve yazıyı komisyona 14.8.2017 tarihinde elden tebliğ etti.

Mükellef en geç 29.08.2017 tarihine kadar vermediği beyannamesini vermesi
gerekmektedir.
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SMİYB DE İZAHA DAVET KAPSAMINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR 
Sahte veya yanıltıcı belge (SMİYB) kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair vergi inceleme
yetkisine haiz kişilerce düzenlenen raporlara istinaden yapılan ön tespit var ise izaha davet
edilecektir.

Her bir ön tespit itibariyle tüm belge tutarlarının vergiler hariç ayrı ayrı 50 bin türk lirası ve altında
olması diğer şartlarında gerçekleşmesi halinde mükellefler izaha davet edilebilir.

Bununla birlikte tek bir belge 50 bin TL nin üzerinde olması durumunda bu durumda mükellef tüm
belgeler için izaha davet müessesesinden yararlanamaz.

ÖR: Her biri 8 bin TL aynı mükelleften alınan 11 adet belge var ise (11*8.000=) 88.000 TL izaha 
davetten faydalanacak. Aynı mükelleften alınan 11 adet belgenin 10 tanesi 3.000 TL bir adedi 
58.000  ise toplamı 88.000 TL olmasına rağmen bir adet belge 50.000 TL üstü olduğu için mükellef 
hiçbir belge için izaha davetten yararlanamayacaktır.

 Mükelleflerin izaha davet edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde SMİYB olarak kullanılmış
olabilecek belgeler her bir ön tespit bakımından ayrı ayrı değerlendirilecektir.

ÖR: 1.2.2017 tarihinde A A.Ş. Hakkında düzenlenen vergi raporunda B A.Ş. Ye 60.000 TL tutarında
sahte fatura düzenlediği yine 1.8.2017 tarihince C A.Ş. nin B A.Ş. adına vergiler hariç 45.000 TL sahte
fatura düzenlediğine yönelik bulgular vardır. B A.Ş. 1.2.2017 tarihli rapora ilişkin kullandığı 60.000 TL
sahte belge için izaha davet müessesesinden faydalanamaz:Ancak 1.8.2017 tarihli rapora istinaden
kullandığı 45.000 TL lik faturaya ilişkin (%5 şartıda sağlamak şartı ile ) izaha davet edilecektir.
Tek vergi tekniği raporunda farklı yıllara ilişkin tespitler var ise her bir yıl ayrı ayrı dikkate alınacaktır.

VERGİ İNCELEME SÜRECİ
İncelemeye başlama tutanağının alınmasından vergi
inceleme raporunun mükellefe tebliğ edilmesine kadar
geçen süreçtir.
Bu sürecin tarafları Devlet (Vergi İdaresi) – Vatandaş
(Mükellef) – Meslek Mensubundan (MM, YMM)
oluşmaktadır.

 Devlet – Vatandaş ilişkisi olduğu sürece vergi her
zaman var olacaktır.

 Bu süreçte doğal olarak Devlet tarafı bütçe
hedeflerine ulaşmak için vergi gelirlerini artırmak
isteyecek buna karşın mükelleflerde Magna
Kartadan (1215) bu yana devletin birey haklarını
gözeterek hukuk kuralları içerisinde vergilendirme
yapmasını talep edecektir.
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VERGİ İNCELEME SÜRECİNDE TARAFLAR HUKUKA UYGUN
DAVRANMALIDIR.

Vergi inceleme sürecinin hukuki bir süreç olduğu
dayanak ve sınırlarının da hukuk kurallarıyla belirlendiği
devam eden süreç boyunca unutulmamalı ve tarafların
buna uygun davranması sağlanmalıdır.
Vergi idaresi mükelleflerin vergi kanunlarına uyup
uymadıklarını denetleme işlevini yoklama ve bilgi
toplama yanında çok büyük oranla vergi incelemesi ile
sağlamaktadır.
Vergi İnceleme süreci boyunca yaşanan en büyük
sorunlardan biri mükelleflerin haklarının kendilerince
bilinmemesi, savunulmaması veya gerektiği gibi
savunulamamasıdır. Söz konusu haklar mevcut kanuni
düzenlemelerle belirlenmesine rağmen uygulamada
tam olarak uyulmamaktadır.
NE DÜZENLEME YAPILIRSA YAPILSIN ÖNEMLİ OLAN
UYGULAMADIR... 15

VERGİ İNCELEMELEMELERİNDE
YENİ DÖNEM

10.07.2011 tarihinde yayınlanan 646 sayılı “Vergi
Denetim Kurulu Başkanlığı’nın Kurulmasına Dair Kanun
Hükmünde Kararname” ile

Merkezi denetim elemanı olarak görev yapan
Maliye Bakanlığındaki Maliye Müfettişleri, Hesap
Uzmanları ile Gelirler Kontrolörleri ve GİB taşra
teşkilatında görevli Vergi Denetmenleri;

Vergi Denetim Kurulu çatısı ve “Vergi Müfettişi”
unvanı altında birleştirilmiştir.

16
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VERGİ İNCELEMELERİNDE
MÜKELLEF SEÇİM YÖNTEMLERİ  

NEDEN BEN ?

 Risk Analizi Modeli ( VDK da Kullanılan ve oluşturulan Merkezi Elektronik Risk
Analiz ve Mükellef Seçim Programı (MERAM) Modeli )

 Özel Kişi ve Kurumlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının (Savcılık, SPK, BDDK,
EPDK, vb.)

 Vergi Dairesi tarafından çeşitli sebeplerle incelemeye sevk edilen
Mükellefler

 İhbar ve Şikayetler (Her Grupta Bulunan İhbar ve İnceleme Talepleri
Değerlendirme Komisyonları) (Tüm İhbarlar İncelemeye Sevk Edilmeden
VDK da Bulunan İhbar Değerlendirme Komisyonuna Gönderiliyor.)

 Yapılan İnceleme Kapsamında, Vergi Müfettişinin Görevlendirme Talepleri
 Görevlendirmeli Görüş ve Öneri Raporu (Sektörel bazlı, Husus bazlı, vb.)
 Görevlendirmesiz Görüş ve Öneri Raporu (Vergi Müfettişleri tarafından re’sen

düzenlenen)
 Sektörel İnceleme
 Genel İnceleme
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 Risk Analizi, her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak
suretiyle oluşturulan Risk Analiz Sistemi üzerinden
mükelleflerin faaliyetlerinin gruplar ve sektörler
itibarıyla analiz edilmesi, mukayeseler yapılması ve
bu suretle risk alanlarının tespit edilmesi faaliyetidir.
Kurallara dayalı olarak otomotik risk puanlaması
yapılıyor.

 Risk analizi neticesinde riskli bulunmaması, ihbar
veya şikâyet olmaması halinde dahi mükellefler
incelemeye alınabilir.

 Beyannameler Üzerinden Vergi Müfettişlerince
İncelemeye seçilmesi (Fazla uygulanmıyor artık)

18
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Sektör Ortalamasından 
Sapma

Satışlar Kaynaklı Analizler
Örtülü Kazanç Analizleri
Örtülü Sermaye Analizleri

RİSK 
ANALİZ 
MODELİ

Veriler Kriterler

Yanıltıcı veya Hatalı Beyan 
Analizi
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Yanıltıcı veya Hatalı Bildirim 
AnaliziKarşılaştırmalı  Beyan ve 
Bildirim Analizi

Gider Fazlalığı Analizleri

Yanıltıcı ve Hatalı Değerleme

E - Beyanname Verileri

Bilanço Gelir Tablosu Verileri
Sicil Bilgileri
Ba – Bs Bildirimleri
Gümrük Beyan ve Bildirimleri
Diğer Bildirimler
Mal Varlığı Bilgileri

Denetim Sonuçları

Diğer Kurul ve Kurum Bilgileri

Davranış Takibi 

Muhasebe Hesap Analizleri

Ödeme ve Tahsilat Bilgileri

İlişkili Kişi Bilgi Bildirim ve 
Beyanları

RİSK ANALİZ MODELİ
Modelin Temelini Veriler oluşturmakta. Model mükellefleri

Sektör, Bölge ve Büyüklük Kriterlerini Esas Alarak
Tasniflemekte ve İlgili Analiz Dönemi için Sahip Oldukları
Risklere Göre Puanlamaktadır.
Neticede Mevcut Denetim Gücü, Etkinlik ve Etkililik
Kriterleri Göz Önünde Bulundurularak,

Yüksek Risk Puanına Sahip Mükellefler İncelemeye
Sevk Edilmektedir.

2016 yılında VDK bünyesinde Sürekli Gözetim ve
Denetim Ağı kurulma çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

E-Defter, E-Fatura gibi kayıt saklama verileri kullanmak
değerlendirmek amacıyla VDK bünyesinde Vergi Denetim
Analiz Sistemi (VEDAS) adı altında e denetim analiz sistemi
geliştirilmektedir.
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2016 yılı Vergi Denetim Kurulu Faaliyet Raporu
2016 yılında 43.336 risk unsuru değerlendirilerek 13.849 mükellef

analize tabi tutulmuş ve raporlanmış olup Risk analiz modeli, Proje
çalışmaları, görüş ve öneri raporları kapsamında, diğer kurum ve
kuruluşlardan gelen taleplere istinaden sistem üzerinden 38.621
mükellef incelemeye sevk edilmiştir.

Ülkemizde inceleme oranı, %1,96 dir.
2016 yılında 2.541.016 Faal Gelir ve Kurumlar vergisi

mükellefinin 49.817’si vergi incelemesine tabi tutulmuştur.
2016 yılı sonu itibariyle vergi müfettişi sayısı 8.502 kişidir. Bu sayının

%62’i Vergi Müfettiş Yardımcısı & %35’u Vergi Müfettişi
%3’ü Vergi Başmüfettişinden oluşmaktadır.

Toplam sayının %59’unun 0 ile 5 yıl arasında hizmeti bulunmaktadır.
VDK şu an genç bir kadroya sahiptir. Bu kadronun zamanla
kazanacağı tecrübe birikimle ve inceleme kapasitesi önümüzdeki
yıllarda çok daha etkin hale gelecektir.

. 21

İNCELEMEYE TABİ OLANLAR (VUK 137)
Kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve
vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde
olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemesine
tabidirler.
 Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının

evvelden haber verilmesi mecburidir.
 Tarh zaman aşımı süresi sonuna kadar vergi

incelemesi her zaman yapılabilir.
VERGİ İNCELEMESİNİN TEMEL HEDEFİ

 Ödenecek vergilerin doğruluğunu araştırmak
 Adaleti sağlama
 Mükellefleri bilinçlendirmek ve eğitmek
 Vergiye gönüllü uyumu sağlamak
 Haksız rekabeti önlemek
 Kayıt dışı ile mücadele, kayıtlı ekonomiyi büyütmek
 Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek
 Terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek 22
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 Vergi sistemimiz beyan esasına dayalıdır.
 Beyan esasında beyanların doğruluğunun vergi

incelemesi aracılığı ile kontrol edilmesi şarttır.
 Vergi denetimi adil, tabana yayılmış bir

vergilendirmenin yapılması ve gönüllülüğü teşvik
eden bir anlayışın sağlanması için zorunludur.

 Devlet mükellef ilişkisinde güçlü konumda olan
devletin vergi denetimini hukuk kurallarına bağlı
olarak gerçekleştirmesi hukuk devletinin gereğidir.

 Bu süreçte Meslek Mensubuna düşen sorumluluk,
vergilendirme yetkisinin gerekliliğine saygı
göstererek Ülke ihtiyaçlarına uygun adil tarafsız
şeffaf bir vergilemenin gerçekleşmesine katkı
sağlamak diğer taraftan mükellef haklarının daha da
geliştirilmesini ve uygulamasını sağlamaktır.

23

VERGİ İNCELEMELERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN  
USUL VE ESASLAR

6009 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerle 01.01.2011
tarihinden itibaren Vergi İncelemelerinde MİLAT sayılacak
yeni bir sisteme geçilmiştir. Yeni sistemde mükellef hakları
ve mükellef hukukunun korunması konusunda önemli
adımlar atıldı. Mevzuat düzenlemeleri yapılarak
uygulamaya başlandı. Vergi İncelemelerinde uygulanacak
esaslar belirli süreçler net olarak tanımlandı.

 Tam ve sınırlı inceleme ayrımı getirilmiştir.
 İncelemelere süre sınırlaması getirilmiştir.
 İnceleme elemanlarının, vergi kanunlarıyla ilgili

kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere
aykırı vergi inceleme raporu düzenlemesi yasaklanmıştır.

 Rapor Değerlendirme Komisyonları ihdas edilmiştir.
 Özelge sistemi yeniden düzenlendi. Özelgelerde ceza

yanında faiz açısından da koruma sağlandı. 24
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 Vergi incelemeleri, vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlarca 31.10.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve esaslar Hakkında
Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yerine getirilir.

 İnceleme elemanlarının, inceleme dönemini veya incelenen
vergi türünü re’sen genişletme veya mevcut inceleme
kapsamında başka mükellefleri de inceleme yetkisi sona
erdirilmiştir. Vergi Müfettişinin incelemeyi genişletme
talebinde bulunması halinde, görevlendirme yapma,
denetim biriminin takdirine bırakılmıştır.

 Yürütülmekte olan incelemeler sırasında görevlendirme
yazısında belirtilen farklı bir konu veya döneme ilişkin eleştiri
gereken hususların tespiti durumunda söz konusu durum
inceleme görevini verene bildirilir.

 “İncelemeye Başlama Tutanağı” düzenlenmesi ve tutanakta
inceleme dönemine, vergi türüne, inceleme kapsamına
(tam/sınırlı), incelemenin konusuna ve incelemeye alınma
gerekçesine yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

26

 Görevlendirmeyi yapan birimin incelemenin
mahiyetini Vergi Müfettişinin talebi üzerine veya re’sen
değiştirmesi halinde, değişikliğin nedeninin nezdinde
inceleme yapılana bildirilmesi ve yeni bir
(görevlendirmeye istinaden) “İncelemeye Başlama
Tutanağı” düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 Mükelleflerden defter ve belgelerinin ibrazının
istenmesinde ve iade edilmesinde, yazılı usul zorunluluğu
getirilmiştir.
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Vergi İnceleme Süreçlerine ilişkin Önemli düzenlemeler 
İlk olarak 6009 sayılı kanunla 2011 yılında yapılan

düzenlemelerle mükellef hakları ve mükellef hukukunun
korunması konusunda önemli adımlar atıldı mevzuat
düzenlemeleri yapılarak uygulamaya başlandı.
Son olarak 25.10.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan

 Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişikllik yapılmasına dair yönetmelik,

 RDK oluşturulması ile çalışma usul ve esasları hakkında
yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ve

 VDK Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında
yönetmeliklerle
vergi inceleme sürecine yönelik yapılan son

düzenlemelerde kurallar daha net, açık belirlenmiş ve
keyfiliğin önüne geçilmek amaçlanmıştır.

28

İncelemeden Maksat ve Görevlendirme 
Verginin iktisadi boyutu kadar hukuksal çerçeveside çok

önemlidir. Vergiyi alınır kılan onun hukukudur. Verginin hukuku
vergiye ilişkin uygulamayı, yargılamayı, ve incelemeyi kapsar.

Vergi İncelemeleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134 ila 141
maddeleri arasında düzenlenmiştir. Vergi incelenmesinden
maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak,
tespit etmek ve sağlamaktır.(VUK madde 134) Vergi İncelemeleri
özel yetiştirilmiş elamanlar aracılığıyla yerine getirilir.

NEDEN BEN ?
İnceleme Görevinin Verilmesi & İşe Başlama

İnceleme görevinin yazı ile verilmesinden itibaren;
10 gün içinde işe başlama (İdare işe başlamama sebebini

uygun görürse +10 süre verir yada görevi başka inceleme
elemanına verir)

En geç 30 gün içerisinde incelemeye başlama,(İdare
İncelemeye başlamama sebebini uygun görürse +15 gün süre
verir yada görevi başka inceleme elemanına verir)

zorunluluğu bulunmaktadır.
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Defter ve Belgelerin İstenmesi

Mükelleflerin defter ve belgeleri yazılı olarak istenir
ve tutanakla teslim alınır. Defter belge ibraz yazısında
ibraz süresinin en az 15 gün olduğu belirtilmek
zorunda. (25.10.2016 da getirildi 15 gün )

Yazıda, ibraz edilecek defter ve belgeler ile ibraz
süresi, yeri ve ibraz edilmemesi halinde uygulanacak
müeyyidelere yer verilir.

(Mükellefin yazıya gerek kalmaksızın defter ve
belgelerini ibrazı üzerine, defter ve belgeler tutanak
düzenlenmek suretiyle de alınabilir.)

30

Vergi İncelemesine  Başlama
 Vergi İncelemesi yapanlar, incelemeye tabi olana, bunun

mevzunu işe başlamadan evvel açık olarak izah ederler.
 Vergi İncelemesi sadece İnceleme görevi yazısında belirtilen

konu ve döneme ilişkin olarak yapılacak (25.10.2016 da geldi)
 İnceleme konusu ve dönemi ile ilgili olamayan her hangi bir

hususa ilişkin mükelleften bilgi ve belge talebinde
bulunulmayacak. (25.10.2016 da geldi)

 Vergi İncelemesine, İncelemeye tabi olan nezdinde tanzim
olunacak İncelemeye Başlama Tutanağı ile başlanır.
İncelemeye başlama tutanağı üç örnek düzenlenir. Biri
mükellefe verilir. Bir örneği de mükellefin bağlı bulunduğu vergi
dairesine gönderilir.

 İncelemeye başlama tutanağında incelemenin kapsamı
gerekçesi ve dönemine yer verilir.

 İncelemeye başlama tarihi tutanak tarihidir.
 Tutanakta mükellefin imzasının bulunmaması halinde tutanağın

vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih incelemeye başlama
tarihi olarak kabul edilecektir.
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İncelemede Süreler
İncelemeye başlandığı tarihten itibaren;
 Mümkün olan en kısa sürede inceleme tamamlanır.
 Tam İnceleme ( Bir mükellef hakkında, bir veya birden fazla

vergi türü itibarıyla bir veya daha fazla vergilendirme
dönemine ilişkin her türlü iş ve işlemlerinin bütün matrah
unsurlarını içerecek şekilde, yapılan vergi incelemesi) 1 yıl,

 Sınırlı İnceleme (tam inceleme dışında kalan vergi
incelemesini) 6 ay içerisinde bitirilmek durumundadır.
İnceleme elemanına, süre bitiminden 10 gün önce talebi
üzerine en fazla 6 ay ek süre verilebilir. İncelemenin süresinde
bitirilmeme nedeni, vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanların bağlı oldukları birim tarafından mükellefe bildirilir

 İnceleme görevinin başka bir inceleme elemanına
devredilmesi gerektiği hallerde, inceleme kalan süre içinde
tamamlanır.

 Süreler incelemeye başlama tutanağının imzalandığı tarihte
işlemeye başlar.

32

İncelemenin Tamamlanması

Vergi inceleme raporlarının, rapor değerlendirme
komisyonlarına intikal ettirilmek üzere ilgili inceleme ve denetim
birimine teslim edildiği tarih, incelemenin tamamlandığı tarih
olarak kabul edilir.

Ancak, incelemenin tamamlanmış olması, ilgili rapor
değerlendirme komisyonu kararına göre raporun düzeltilmesine
mani değildir.

Defter ve Belgelerin İadesi

Defter ve belgeler incelemenin tamamlanmasından itibaren 15
gün içerisinde tutanakla mükellefe iade edilecektir.

Mükellefin Yeniden İncelemeye Alınması
İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak

üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir.
Evvelce inceleme yapılmış veya matrahın re’sen takdir edilmiş
olması yeniden inceleme yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın
ikmaline mani değildir.
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VERGİ İNCELEME TUTANAKLARI
İnceleme elemanı, inceleme esnasında gerekli görülen hallerde,

vergilendirme ile ilgili olayları ve hesap durumlarını ayrıca
tutanaklar ile tespit ve tevsik edebilir.

Mükellef hakları açısından çok önemli değişiklik !!!
İlgililerin itiraz ve mülahazaları varsa bunlar da tutanağa geçirilir.

Bu itiraz ve mülahazaların tutanağa geçirilmesini sağlamak
amacıyla tutanağı imzalamadan 2 gün önce tutanakların taslakları
mükelleflerin talep etmesi durumunda mükelleflerin bilgisine
sunulur. (25. 10.2016 da geldi.)
Tutanakta taslak tutanağın mükllefin bilgisine sunulduğu ve dinleme
talebinin olup olmadığına yer verilmelidir. (25.10.2016 da geldi.)

Düzenlenen tutanakların birer nüshasının mükellefe veya
nezdinde inceleme yapılan kimseye verilmesi zorunludur.

İnceleme elemanı, ilgilileri tutanakları imzalamaları için
zorlayamaz.

Suç delili olan defter ve belgeler mükellefin rızasına
bakılmaksızın alıkonulur.

RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ 
İŞLEVİ

Vergi İnceleme Raporu: Vergi incelemeleri sonucunda
düzenlenen rapordur.

Vergi inceleme raporları, vergi türü ve dönemi itibarıyla ayrı
ayrı düzenlenir.

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, vergi kanunlarıyla
ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı
vergi inceleme raporu düzenleyemezler.

İnceleme elemanları, inceleme sırasında, vergi kanunlarıyla
ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülerin vergi
kanunlarına aykırı olduğu kanaatine varırlarsa, bu hususu bağlı
oldukları inceleme ve denetim birimleri aracılığıyla Gelir İdaresi
Başkanlığına bir rapor ile bildirirler.

Gelir İdaresi Başkanlığı, en geç yirmi iş günü içerisinde
görüşünü ilgili inceleme ve denetim birimine yazılı olarak bildirir.34
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 Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenen 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 en geç 60 gün
içinde değerlendirir ve karara bağlar.

 İnceleme Elemanı ile Rapor Değerlendirme Komisyonları arasında
uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporu olması durumunda üst
değerlendirme merci (Merkez Rapor Değerlendirme Komisyonu)
Merkez RDK kararlarına inceleme elemanı uymak zorundadır. Merkez
RDK VDK’da Başkan Yrd. Başkanlığında Grup Başkanlarından oluşan 5
üyeden oluşur. Tarhı öngörülen vergi rakamı 10 milyon TL yi aşarsa
doğrudan Merkez RDK raporu değerlendirir.

 VUK’un 359’uncu maddesinde yazılı suçların işlendiğini tespit eden
vergi suçu raporlarına ilişkin olarak mütalaa verir.

 Yönetmelikle bir yıl öncesine kadar vergi incelemesi sonucunda
eleştiriyi ve tenkidi gerektiren durumun tespit edilememesi durumunda
mükellefe inceleme sonucunu gösteren tek sayfalık bile olsa raporun
verilmesi düzenlemesi getirilmişti.Bu durum sebebi anlaşılmayan bir
şekilde kaldırılmıştı. Şimdi 25.10.2016 tarihli yönetmelikle yapılan
düzenleme ile tekrar olması gereken noktaya getirildi. Tenkid edilecek
bir durum olmaması halinde bu durum ilgili birim tarafından mükellefe
yazı ile bildirilecektir.Yani mükellefebi nebze teşekkür yazısı
gönderilecektir.Maliye Bakanlığını geldiği nokta gösterme açısından bu
durum çok önemlidir.

36

DİNLENME TALEBİ
 Komisyonlar gerekli gördüğü durumlarda ya da talepleri üzerine mükellefi

veya inceleme elemanını dinleyebilir. Genellikle uygulamada mükellef
talepleri kabul ediliyor.

Dinleme talebinde bulunan mükellefler dinleme esnasında ne konuda
eleştiriye tabi tutulacaklarını bilmedikleri için kendilerini ifade etmekte
zorlanıyordu buda bu müessesenin esas amaca hizmet etmiyordu.
25.10. 2016 tarihli yönetmelikte yapılan değişiklikle, dinleme talebinde
bulanan mükelleflere dinlenmeden önce raporda eleştiri yapılan hususlar
hakkında bilgi içeren rapor özetlerinin verilmesi sağlandı. Böylece dinlenme
talep eden mükelleflere kendilerini komisyona ifade etmeleri açısından çok
önemli bir hak verildi.
İnceleme tespit edilen ve eleştiri gerektiren bir husus diğer vergisel
işlemlerin düzeltilmesini de gerektirdiği durumlarda bu işlemlere ilişkin
düzeltmelerde vergi inceleme elamanı tarafından yapılacaktır. Ancak farklı
mükellef nezdinde düzelteme yapılması gerekmesi durumunda söz konusu
durum inceleme görevini bildirene bildirilecek. (25.10.2016 da getirildi.)
Mükellefin inceleme esnasında ileri sürdüğü ve tutanakta yer alan itiraz ve
düşünceleri ile bunlara ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler raporun eleştirilen
hususlar bölümünde yer verilmesi öngörülmektedir. (25.10.2016 da geldi.)
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Vergi Tekniği Raporları Vergi İnceleme Raporlarına
Eklenecek mi?
 Sahte Belge düzenleme fiili dolayısıyla düzenlenen Vergi

tekniği Raporunun başka bir mükellefin Sahte Belge
Kullandığına ilişkin tespitler içermesi durumunda, söz
konusu vergi tekniği raporu sahte belge kullanan mükellef
nezdinde düzenlenecek vergi inceleme raporuna ek
yapılmaz.

 Ancak sahte belge kullanma fiili nedeniyle düzenlenecek
vergi inceleme raporlarında, sahte belge düzenleyicisinin
bu fiili işlediğinin tespitine dair vergi tekniği raporunda yer
alan bilgi belge ve değerlendirmelefre ayrıntılı olarak yer
verilir. (25.10.2016 da geldi.)

Vergi Müfettişleri Performansı
 VDK Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği

kapsamında Vergi Müfettişlerine her yıl performans puanı
verilmektedir.

MÜKELLEFLERİN HAKLARI

38

1- Genel  Haklar
-Dilekçe Hakkı (3071 Sayılı Dilekçe hakkının kullanılmasına dair

kanun kapsamında )
-Bilgi Edinme Hakkı (4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu)

- TBMM’ne bağlı Kamu Denetçiliğine Başvuru Hakkı
-Dava Açma Hakkı (2557 sayılı İYUK)
-İdarenin kendi işlem ve eylemlerinden doğan zararı ödemekle

yükümlü olduğu hükme bağlanmış ve bu kapsamda Anayasa
Mahkemesine Bireysel Başvuru hakkı tanınmış

2-Özel Haklar
- Pişmanlık Hakkı (VUK 371)
-Dava açma süresinde ve sonrasında Düzeltme Talebi Hakkı
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- Ödeme Emrine İtiraz Hakkı (Böyle bir borcu
olmadığı, kısmen ödediği, borcun zaman aşımına
uğradığı iddialarıyla tebliğ tarihinden itibaren 7 gün
içinde vergi mahkemesine başvurabilir.)

- Vergi Mahremiyeti Hakkı

- Tecil Taksitlendirme Hakkı

- Vergi Ödeme Hakkı

- Mahsup ve İade Talep Hakkı

İDARİ BAŞVURU YOLLARI

40

Vergi Dairesi (İdare) ile Mükellef (yükümlü) ya da ceza
muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargıya intikal etmeden
başlangıç aşamasında çözülmesi yoluna İdari Başvuru yolları
denir.

Vergi İdaresince Yapılan Tarhiyatlarda Mükelleflerin Özel
Haklarından olan İdari Başvuru Yolları: ( 1 nolu İhbarname
tebliğinden itibaren 30 gün içinde)

-Üst Makamlara Başvurma (30 günlük dava açma süresi
içinde 2557 sayılı İYUK Mad. 11’e göre her konuda yazılı
başvuru yapılabilir. 60 içinde idare cevap vermesse istek
reddedilmiş sayılır. Redden sonra duran dava açma süresi
kaldığı yerden yeniden başlar.

- Şikayet Yoluyla Müracaat Hakkı (dava açma süresi
geçtikten sonra ise düzeltme talebi reddolunanlar VUK 124’e
göre Maliye Bakanlığına başvurabilir.)
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- Uzlaşma (VUK Ek 1-12) (TÖU-TSU)

- Cezalarda İndirim Hakkı (VUK 376 talep eden
mükellefler teminat göstermek ve üç ay içinde ödemek
zorundadır.

Vergi Ziyaı cezasında birinci defada Yarısı
mütakiben kesilenlerde 1/3 ü

Genel ve Özel Usulsüzlüklerde 1/3 indirilir. Tek
başına kesilen Usulsüzlük cezalarıda bu maddedeki
haktan faydalanır.)

42

ÖZEL HAKLAR

-Özelge Talep Hakkı 
(VUK 413 Mükelleflerin İzahat Talebi)

Konu hakkında
-188,315,395,400 ve 425 nolu VUK tebliğleri

-28.08.2010 tarih ve 27686 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan mükelleflerin izahat talebini
cevaplandırmasına dair yönetmelik bulunmaktadır.

Bu düzenlemelere göre; mükellefler; vergi durumları
ve vergi uygulaması bakımından müphem ve
tereddüde düştükleri konular hakkında sürekli
mükellefiyetlerinin bulunduğu Vergi Dairesi
Başkanlıklarından başkanlık olmayan yerlerde
defterdarlıklardan GİB internet sitesinde bulunan özelge
talep formu ile izahat isteye bilirler. Form kullanılmadan
yapılan talepler kabul edilmez.
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ÖZELGE – SİRKÜLER
Tüm mükelleflere yönelik olarak müphem

konulara yön vermek için yapılan açıklamalar
sirkülerle yapılır.

Yayınlanan Özelge ve sirkülerler geriye dönük
uygulanmaz .

VUK 369 da belirtildiği üzere idare yanlış izahat
vermiş olması yada içtihadı değiştirmesi halinde
mükellefe vergi cezası kesilmez gecikme faizi
hesap edilmez.

Taraflar inceleme sürecinde
 bir birlerine saygılı olmalı
 tehditkar konuşmalardan zorlamalardan uzak durmaya özen

göstermeli,
 gereksiz çalışmalar ve taleplerde bulunulmamalı, kamu gücü saygılı

biçimde kullanılmalıdır.
 İncelemenin mükellefin işlerini en az etkileyecek şekilde ve mesai

saatleri içerisinde yapılmasına dikkat edilmelidir.
 Mükelleflerin özenli davranış talep hakkı ihlal edilmemelidir.

Vergi inceleme sürecinde meslek mensuplarına da önemli görevler
düşmektedir. Meslek mensupları sadece mükellef tarafında olmamalı
daha iyi çalışan etkin bir vergi idaresinin gelişmesine katkı vermeli
tasvip edilmeyecek yanlış agresif vergi uygulamalarına taraf olmamalı
bu yönüyle sadece mükelleflerin değil idareninde güvenilir paydaşları
olmalı ve kamu oyuna güven vererek değişime güç katmalıdır.

NE DÜZENLEME YAPILIRSA YAPILSIN ÖNEMLİ OLAN UYGULAMADIR...
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