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Vergi İncelemeleri Hakkında Mükelleflerin Bilmesi Gerekenler ve Vergi 

İnceleme Danışmanı ile Süreç Yönetiminin Önemi 

Türk vergi sisteminde elde edilen gelir ya da kazancın mükellef tarafından 

beyan edilmesi esası geçerlidir. Bu durum beraberinde, mükellef beyanlarının 

doğruluğunun tespit edilmesini ve denetlenmesini gerekli kılmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 134’üncü maddesinde, vergi incelemesinden 

maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve 

sağlamak olduğu belirtilmiştir. Buna göre vergi incelemesi, mükellefin ödediği 

verginin defter, hesap, kayıt ve belgeler ile gerekli olduğunda yapılacak fiili envanter 

ve diğer araştırmalardan elde edilecek bulguların doğruluğunun saptanması ve bu 

şekilde bir kamu denetimi yapılması işlemidir. 

Diğer taraftan vergi incelemesinin mükellefin gelirini doğru beyan etmesi 

sürecinde revizyon sağlama ve öğretici olma özellikleri de vardır. Bu nedenle vergi 

inceleme sürecinin tam olarak bilinmesi, sağlıklı bir vergi incelemesi için mükellef ile 

vergi idaresi/vergi denetim birimleri arasındaki iletişimi artıracaktır. 

Bu yazıda mükelleflerin hangi durumlarda vergi incelemesine tabi olacakları, 

kimlerin vergi incelemesine yetkili olduğu, vergi inceleme türleri, vergi 

incelemesinin sonuçlanmasına ilişkin açıklamalara ve vergi incelemesi sırasında ve 

sonrasında bir vergi danışmanından yararlanmanın önemine yer verilmiştir. 

Vergi İncelemesi Ne Zaman Yapılır? 

Vergi incelemesi, içinde bulunulan yılı da kapsamak üzere, takip eden 

yılbaşından başlayarak 5 yıl içinde önceden size bildirilmeksizin her zaman 

yapılabilir. Bu 5 yıllık süre aynı zamanda vergi tarh zamanaşımı süresidir. Maliye 

Bakanlığı’nca bu sürenin 3 yıla düşürülmesi için çalışıldığı açıklaması yapılsa da 

halen bu konuda bir düzenleme yapılmamıştır. Vergi incelemesi esasen ve efektif 

olarak kapanmış dönemler için yapılmaktadır.  

Kimler Vergi İncelemesine Yetkilidir? 

Vergi incelemesine; 

 Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları, 

 İlin En Büyük Mal Memuru, (Vergi Dairesi Başkanları, Vergi Dairesi 

Başkanlığı kurulmayan yerlerde Defterdarlar) 

 Gelir idaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında müdür 

kadrolarında görev yapanlar, 

 Vergi Dairesi Müdürleri yetkilidir. 

Kimler Vergi İncelemesine Tabidir? 



2
7

.1
2

.2
0

16
 

 

 
      

2 

Vergi Usul Kanununa veya diğer kanunlara göre; defter ve hesap tutmak, 

evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan tüm gerçek ve 

tüzel kişiler vergi incelemesine tabidir. 

Vergi İncelemesine Tabi Tutulma Sebepleri Nelerdir? 

İhbar: Öncelikle bir mükellef hakkında ciddi ve somut belgelere dayalı bir 

ihbar varsa bu ihbarın konusuyla sınırlı olarak bir vergi incelemesi yapılabilir.  

Sahte belge düzenleme veya kullanma: Sahte belge, yaygın kullanımı ile 

naylon fatura düzenleyenler veya kullananlar Gelir İdaresi’nin kullanmış olduğu 

teknolojik altyapı sayesinde elektronik ortamda tespit edilebilmektedir. 

Mükelleflerin bir faturayı sahtesinden ayırt edebilmesi çok zordur. Çok büyük iş 

hacimli şirketler bile çok düşük tutarlarda sahte fatura kullanımları dolayısıyla vergi 

incelemesine sevk edilebilmektedir. Bu sahte faturaların bilmeden istenmeden 

kullanıldığının ispat yükü de mükelleflere düşmektedir. Genel olarak bu 

incelemelere muhatap kalmamak isteyen mükelleflerin piyasada bilinen 

mükelleflerden alımlar yapması, mesela bir mal alımında piyasa şartlarının çok 

altında teklifler veren mükelleflere dikkat etmesi ve müşavirleri aracılığıyla 

mükellefleri hakkında bir ön araştırma yaptırılması tavsiye edilmektedir. Yine de 

şüphelenilen durumlarda ödemelerin banka yoluyla yapılması gibi tevsik edici 

hususlara riayet edilmesi de önemlidir. Piyasa da çok yaygın olarak bulunan sahte 

faturaların ortak özelliği kısa sürede çok yüksek cirolara ulaşmasına rağmen hiç veya 

neredeyse hiç vergi ödemeyen şirketler tarafından düzenlenmesidir. Sonuç olarak, 

sahte belge düzenleyen bir mükelleften mal veya hizmet satın alırsanız bu sahte alış 

teknolojik imkanlarla her ay verdiğiniz alış ve satışlarınızı bildirdiğiniz 

beyannameler ile tespit edilmesi incelemeye alınmanıza sebeptir.  

Düşük kâr oranları: Mali tablolarınız da, faaliyette bulunduğunuz 

sektördeki benzer mükelleflere göre bariz derecede daha düşük oranda bir karlılık 

oranı veya daha yüksek bir faaliyet gider oranı veya bunun gibi bir takım 

rosyolarınızda bariz farklılıklar gözüküyorsa yapılacak risk analizi sonuçlarına göre 

vergi incelemesi geçirebilirsiniz. 

Karşıt inceleme: Mal veya hizmet alışverişinde bulunduğunuz mükelleflerin 

vergi incelemesi geçirmesi durumunda vergi inceleme elemanı gerek görürse sizin 

kayıtlarınızı diğer mükellefin kayıtları ile karşılıklı mutabakat çerçevesinde 

incelenmesini talep edebilir. 

Yüksek rakamlı indirim ve istisnalar: Beyannameniz üzerinde ticari bilanço 

karından düştüğünüz istisna veya bağış gibi indirimler çok yüksek rakamlarda ise 

bu rakamın doğruluğu açısından inceleme yapılabilir. 



2
7

.1
2

.2
0

16
 

 

 
      

3 

Diğer kurumlardan gelen bilgiler ışığında inceleme: Gelir İdaresi, MASAK 

ve Gümrük Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları ile banka ve aracı kurumlar 

gibi özel sektör kuruluşları ile oldukça önemli bilgi paylaşımları yapmaktadır. Bu 

kapsamda, gelen verilerin değerlendirilmesi neticesinde banka hesap hareketleriniz 

riskli görülebilir ya da tapu müdürlüğü gibi başka kurumlarla yaptığınız işlemlerin 

vergi kaybına sebep olduğu tespit edilebilir örneğin yapmış olduğunuz gayrimenkul 

alım satım işlemleri sebebiyle incelemeye alınabilirsiniz. 

Sektör incelemeleri: Faaliyette bulunduğunuz sektörde vergi kaybı yaratan 

bir husus tespit edildiğinde tüm sektör firmaları bu hususla veya belirli vergi 

konularına yönelik olarak inceleme elemanlarınca düzenlenen görüş ve öneri 

raporlarına dayanılarak sınırlı olarak incelenebilir.  

Vergi incelemesine alınma sebepleri bu saydığımız maddeler ile sınırlı 

değildir elbette. Tamamen tesadüfî olarak da incelemeye alınabilirsiniz. Ülkemizde 

vergi inceleme oranı %5‘lerde olduğunu istatistiki bir realitedir. Ama yakın gelecekte 

aktif inceleme eleman sayısının mevcudun 3-4 katına çıkacağı ve teknolojik 

imkanların ve kurumlar arası koordinasyonun daha inovatif kullanılacağı 

öngörüleriyle bu oranların %40’lar seviyesine çıkacağını araştırmalar göstermektedir. 

Bu noktada mükelleflerin önümüzdeki dönemlerde yapılacak aktif/yoğun vergi 

incelemeleri ile çok ciddi maddi yüklerle karşılaşabileceğini öngörebiliriz.  

Vergi İncelemesi Nasıl Başlar? Nerede Yapılır? 

Vergi inceleme görevi yetkili birimlerce ilgili inceleme elemanına yazı ile 

verilir. İnceleme görevi yazılarında; nezdinde inceleme yapılacak kişilere ve konulara 

ilişkin bilgilere, incelemenin türüne, gerekçesine, dönemine ve süresine ilişkin 

hususlara yer verilir. Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde 

düzenlenecek “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanır. 

Vergi incelemeleri kural olarak incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılır. 

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

incelemenin işyerinde yapılmasının imkânsızlığı veya mükellef ve vergi 

sorumlularının istemesi ve bunun inceleme elemanınca uygun görülmesi 

durumunda, inceleme dairede (inceleme elemanının iş yerinde) yapılabilir. Bu 

takdirde inceleme elemanı belirli bir gün ve saatte sizi daireye davet edebilir. 

İnceleme ister mükellefin işyerinde isterse dairede yapılsın; inceleme 

elemanı, size inceleme konusunu bildirip, incelemeye başlama tutanağını 

hazırlayarak sizinle birlikte imzalar ve tutanağın bir örneğini size verir. Böylece vergi 

incelemesi başlamış olur. 

İnceleme elemanı, vergi incelemesini gerçekleştirmek için sizden yasal defter 

ve belgelerin ibrazını yazılı olarak ister. Bu durumda defter ve belgelerin ibrazı için 
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15 günden az olmamak üzere bir süre verilir. Haklı bir mazeret göstermeniz 

durumunda, inceleme elemanınca defter ve belgelerinizi ibraz edebilmeniz için size 

ek süre verilir. 

Verilen süre içerisinde defter ve belgeleri mazeretsiz olarak getirmemeniz 

durumunda bunları ibraz etmemiş sayılırsınız ve bu da dönem gelirinizin veya 

kazancınızın re’sen takdir edilmesini ve bir takım cezai yaptırımları gerektirir. 

Vergi incelemesi başladıktan sonra pişmanlıkla matrahı düzeltici beyanname 

verilmesi mümkün değildir. 

Vergi İncelemesi Ne Kadar Sürede Tamamlanmalıdır? 

İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en 

fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla 6 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 6 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. 

Önceki Yıllarda İncelemeye Tabi Tutulmuş Olmanız Yeniden İncelemeye 

Tabi Tutulmayacağınız Anlamına Gelir mi? 

Herhangi bir hesap döneminiz incelemeye tabi tutulup ilave matrah ya da 

matrah farkı bulunmuş olsun ya da olmasın, zamanaşımı süresi içinde hakkınızda 

gerçek gelirinizi beyan etmediğiniz yolunda yeni bir takım bilgi ve belgelere 

ulaşılması durumunda, aynı dönem için yeniden vergi incelemesine tabi 

tutulabilirsiniz. 

Vergi İncelemesi Nasıl Sonuçlanır? 

Vergi incelemesi sonucu düzenlenecek vergi inceleme raporlarının, rapor 

değerlendirme komisyonlarına (vergi inceleme raporlarının değerlendirildiği 

komisyon) intikal ettirilmek üzere ilgili inceleme ve denetim birimine teslim edildiği 

tarih, incelemenin tamamlandığı tarih olarak kabul edilir. 

Vergi İncelemesi Sırasında Mükelleflerin Sorumlulukları Nelerdir? 

 İnceleme elemanının talebinden sonra defter ve belgelerin ibraz 

edilmesi gerekir. Aksi durum, re’sen takdir sebebidir ve usulsüzlük cezası kesilir.  

 İncelemeye yetkili memura, talep ederse çalışma yeri göstermek ve 

resmi çalışma saatlerinde müessesede çalışmasını sağlamak gereklidir.  
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 İnceleme elemanınca çeşitli çalışmalar ve açıklamalar talep edilebilir. Bu 

tip çalışmalar ve açıklamalar inceleme konusuyla ilgisi öğrenildikten sonra süratle 

yapılmalıdır.  

 Mükellefe düşen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden kanuni 

temsilciler sorumludur.  

 VUK ve AATUHK hükümleri uyarınca mükelleflerin vergiyle ilgili 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinde mükellef kurum ortakları ve yöneticilerine 

başvurulması mümkündür. Bu nedenle ortak ve kanuni temsilcilerin vergi 

incelemesi sürecinde konuya hassasiyetle yaklaşmaları tavsiye olunur.  

İnceleme Sırasında Mükellefin Hakları Nelerdir? 

 Mücbir sebeplerin varlığı halinde defter ve belgeler sunulamazsa 

ibrazdan kaçınma sayılmaz.  

 Vergi incelemesi gereğinden uzun sürer ve ticari faaliyeti aksatmaya 

başlarsa mükellef ilgili makamlardan tedbir alınmasını talep edebilir.  

 İnceleme elemanı görevi dolayısıyla öğrenmiş olduğu bilgileri gizli 

tutmak zorundadır.  

 Vergi inceleme elemanı tam bir tarafsızlıkla ve objektif olarak hareket 

etmek, hazine ile yükümlünün haklarını eşit olarak dikkate almak, matrah 

arayıcılığından uzak durmakla mükelleftir.  

 Mükellefin inceleme sonunda tutulacak olan tutanağı öncesinde 

inceleme ve her türlü itirazının bu tutanağa geçirilmesini talep etme hakkı vardır.  

Vergi İncelemesi Sırasında Mükelleflerin Sık Yaptıkları Hatalar 

 İşletmede başlayan her türlü incelemenin ciddiye alınması, dikkatle ve 

özenle takip edilmesi gerekir.  

 İnceleme elemanının talep ettiği belge ve bilgilerin, hangi sonuçlara yol 

açabileceği mutlaka değerlendirilmelidir.  

 İnceleme elemanına verilen her türlü bilgide yazılılık esasına uyulması 

ve istenilecek belgelerin tutanakla teslim edilmesi şirketin haklarının korunması ve 

savunma imkânlarının daraltılmaması açısından büyük önem taşımaktadır.  

 Mükellefçe yapılan açıklamaların ve çekincelerin tutanakta yer almasını 

istemek yasal bir haktır.  

 Tutanakta yer alması gereken açıklamaları belirlemede gayretsiz ve 

bunların tutanağa girmesinde ısrarsız olunması telafi edilmesi zor sonuçlar 

doğurabilir.  
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 İncelemenin başlangıcından itibaren ama özellikle de tutanağın 

tutulması ve imzalanması aşamasında bu konuda uzmanlaşmış olan kişilerden 

yardım alınması çok önemlidir.  

Vergi İncelemesinde Sürecin Yönetimi 

 Bir tarhiyat yapılması halinde bununla ilgili olarak izlenecek yolun 

belirlenmesi süreci detaylı ve önemli çalışmalar gerektirmektedir.  

 Dava, uzlaşma ya da ödeme yollarından birisi seçilmeden önce 

konunun uzmanlarından teknik görüş alınmalıdır.  

 Şirketin menfaatlerinin ancak tüm olasılıklara göre hesaplamalar 

yapılması ve değerlendirilmesiyle korunması mümkündür.  

 İnceleme süresince vergi inceleme elemanı ile kurulacak ilişkiler çok 

önem taşımaktadır.  

 İnceleme elemanına verilecek her türlü belge, bilgi ve çalışmanın şirket 

aleyhine delil olarak kullanılabileceği unutulmamalıdır.  

 Unutulmamalıdır ki, şirketin menfaatinin tam anlamıyla korunması, 

vergi incelemesine başlanmasından tutanağın ve raporun tebliğine kadar geçen 

sürede, tüm aşamaların dikkatle izlenmesi ve yönlendirilmesi ile mümkündür. 

Vergi İncelemesinde Danışmanlık Almak Neden Önemlidir? 

Vergi incelemesi ve uyuşmazlık sürecinde atılacak olan her adım sonucu 

doğrudan etkileyeceğinden bu konunun uzmanları nezaretinde teknik bir husus 

olarak yürütülmesini öneriyoruz.  

İnceleme elemanının talep ettiği belge ve bilgilerin hangi sonuçlara yol 

açabileceği,  özellikle bu belge ve bilgilerin neden istenmiş olabileceği, istenen 

bilgilerin doğru şekilde verilmesinin sağlanması, şirket içinde kullanılan teknik ve 

detay hususların yanlış anlaşılmalara neden olmamasının sağlanması, sonuç 

tutanağın incelenmesi ve mükellef tarafından önem arz eden tüm itirazların tutanağa 

geçirilip geçirilmediği vergi inceleme konusunda uzman ekiplerce dikkatlice takip 

edilmelidir.  

Vergi inceleme danışmanlarının şirketinize yardımcı olabilmesi amacıyla 

başlatılan bir vergi incelemesi üç ayrı zaman dilimine (inceleme dönemi/ inceleme 

sonrası dönemi/ uyuşmazlık aşaması dönemi) ayrılarak takip edilebilir. Vergi 

incelemelerinin zaman dilimlerine göre ayrıma göre; 

İnceleme Döneminde:  
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Bu dönem, İncelemeye Başlangıç Tutanağının imzalanmasından son 

Tutanağın imzalanmasına kadar verilen danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Bu 

dönemde verilen hizmetlerden bir kısmı aşağıdaki gibidir. 

 Defter ve belgelerin doğru ve gerekli olduğu ölçüde ibrazının 

sağlanması,  

 İnceleme sürecinde talep edilen bilgi ve bilgilerin mevzuata uygun 

şekilde ve planlanarak doğru şekilde verilmesinin sağlanması, 

 Eksikliği hissedilen hususlar yönüyle araştırmalar yapılıp ikna edici 

verilerin hazırlanması ve bu verilerin işlenerek anlaşılmasının sağlanması, (delil 

yönetimi) 

 İnceleme elemanınca sunulan bilgi ve belgelerin mevzuat 

doğruluğunun araştırılması,  

 Tutanaklarda yer alacak maddelerin araştırılması ve itiraz kayıt 

maddeleri ile hukuki hakların korunmasının sağlanması. 

İnceleme Sonrası Döneminde:  

Bu dönem, son Tutanağın imzalanmasından son uzlaşma veya dava 

yollarının değerlendirilmesi aşamasına kadar verilen danışmanlık hizmetlerini 

kapsamaktadır. Bu dönemde verilen hizmetlerden bir kısmı aşağıdaki gibidir. 

 İnceleme elemanının şirketinize yönelttiği eleştirilerin ve bulgularının 

analizi, 

 Bu eleştiri ve bulgulara karşı teknik bir değerlendirme raporu 

hazırlanması, 

 İnceleme elemanının yazdığı Rapor hakkında Rapor Değerlendirme 

Komisyonu’nda dinlenme talebinde bulunulması, 

 Hazırlanan karşıt teknik rapor kullanılarak ilgili Rapor Değerlendirme 

Komisyonu’na yapılacak ikna sunumunun hazırlanması ve konuyla ilgili 

argümanların aktarılmasının sağlanması.  

Uyuşmazlık Safhası Dönemi:  

Bu dönem, rapor değerlendirme aşaması sonrasında verilen danışmanlık 

hizmetlerini kapsamaktadır. Bu dönemde verilen hizmetlerden bir kısmı aşağıdaki 

gibidir. 

 Vergi İnceleme Raporu’nun kesinleşmesi sonrasında uzlaşma / itirazi 

dava yollarının değerlendirilmesi yapılmakta ve bu konularda teknik bilgi 

verilmektedir.  
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 Yapılan değerlendirmeler sonrasında uzlaşma kararı alınmışsa tarhiyat 

öncesi veya tarhiyat sonrası uzlaşma imkanlarının değerlendirilmesi sağlanmakta ve 

uzlaşma görüşmeleri hakkında bilgiler verilmektedir, 

 Dava açılmasına karar verilmesi halinde hukuki argümanların 

belirlenmesinde yardımcı olunmaktadır,  

 Literatür ve emsal yargı kararları taraması yapılmaktadır, 

 Duruşmalar noktasında mükellefe destek sağlanmaktadır, 

 Yargılama işlemleri sonrasında, kesinleşen mahkeme kararlarının 

uygulaması ve düzeltme işlemlerinin yapılması takip edilmektedir.  

Vergi İncelemesi Danışmanlığında Ertürk YMM’nin farkı nedir? 

Küreselleşen dünya ekonomisine paralel olarak aktif vergi mevzuatımız 

ulusal ve uluslararası alanda giderek daha karmaşık hale gelmiştir. Ulusal ve 

uluslararası vergi ve ticaret mevzuatına hâkim olan, mevzuattaki değişiklikleri 

yakından takip eden, Maliye Bakanlığı’nda uzunca yıllar vergi incelemesi yaparak 

yetişmiş ve alanında uzmanlaşmış kadrosu ve yılların getirdiği tecrübesiyle Ertürk 

YMM, mevzuatın tanıdığı haklar çerçevesinde şirketler açısından hayati önem 

taşıyan vergi incelemelerine karşı profesyonel danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.  

“Vergi incelemelerinde de iyi bir hamle için uzmanına danışın.” 

 

 


