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ÖZET 
 

VERGİ İDARESİNİN YÜKÜMLÜYÜ DENETİM YOLLARI 
 

Ekonomik faaliyette bulunan herkesin günün birinde denetlenme ihtimali, 
mükellefleri doğru beyanda bulunmaya zorladığı gibi; denetim, vergi kaçırma, vergiden 
kaçınma ve kayıt dışılığın azaltılmasında etkili bir araç olmuştur. Vergi denetiminin bu 
etkinliği, vergisel işlemler, olay ve durumların tespitine, doğrudan ve eylemli bir şekilde 
yönelmesinden kaynaklanmıştır. Vergi denetiminin bu özelliği, vergi yükümlüsünün 
birey olarak sahip olduğu hak ve özgürlüklerine Devletin müdahalesi sonucunu 
doğurmuştur. Ortaya çıkan bu sonuç, müdahalenin sınırıyla birlikte, hak ve özgürlüğün 
kapsamı ve sınırı meselesini ortaya çıkarmıştır. Sorunun bir tarafında vergilendirme 
yetkisine sahip demokratik hukuk devleti, diğer yanda vergi ödevi olan hak ve 
özgürlüklere sahip bireyler (vergi yükümlüsü) varken; Devlet ile bireyin menfaatlerinin 
çatıştığı bu durum, her iki taraf açısından uyulması gereken hukuk kurallarını 
belirlemenin yanında, bazı sorunlar gündeme getirmiştir. Bu çalışma da, vergi 
yükümlüsünün denetiminde ve buna bağlı olarak vergi idaresince yapılacak işlemlerde, 
uyulması gereken hukuk kuralları ve ortaya çıkan sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için; Çalışmanın İlk Bölümü; Tarihçe ve 
Çeşitli Hukuk Sistemlerine Toplu Bakış başlığını taşımakta olup, bu bölümde vergi 
denetiminin Türk Hukukunda ve Dünyada tarihçesi, Avrupa Topluluğu Ülkeleri, 
Amerikan hukuku gibi çeşitli hukuk sistemlerinde yükümlünün denetimi incelenmiştir. 

İkinci Bölüm; vergi idaresinin yükümlüyü denetiminin hukuki çerçevesi başlığı 
altında; vergi idaresinin yükümlüyü denetiminin dayanak ve sınırları, Anayasa, yasalar ve 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında incelenmiştir.  

Üçüncü Bölümde; vergi denetiminde idari yapı başlığı aklında vergi idaresi 
örgütünün denetim yapısı ve vergi denetimi yapmaya yetkili denetçiler incelenmiştir.  

Dördüncü ve Beşinci Bölümde; vergi idaresinin yükümlüyü denetim araçları 
olan; yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama incelenirken; yoklama ve bilgi toplama 
“araştırmaya yönelik vergi denetim araçları” başlığı altında Dördüncü Bölümde, inceleme 
ve arama ise “incelemeye yönelik vergi denetim araçları” başlığı altında Beşinci 
Bölümde incelenmiştir. Denetim araçları incelenirken, temel hak ve özgürlüklere 
müdahale sonucu doğuran denetimler sırasında ve sonrasında ortaya çıkan sorunlara, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve kanunlarla, AİHM ve yüksek mahkeme 
kararları ışığında değinilmiştir. 

Sonuç olarak; vergi denetiminin bir tür adli kolluk faaliyeti olduğundan 
hareketle, denetim sürecinde ve buna bağlı olarak yapılan işlemlerde kişi hak ve 
özgürlüklerine müdahale sınırının aşılmaması, VUK’nda vergi denetim araçlarının 
Anayasa, AİHS, CMK hükümlerine uygun olarak yeniden yazılması ve “mükellef 
hakları”na da ayrıntılı olarak yasada yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.   
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ABSTRACT 

 
THE TAXPAYER INSPECTION METHODS OF TAX OFFICES 

 
That inspection encourges, every individua,l who is in a economical action, to 

declare the truth and besides it is an effective factor to decrease tax smuggling, tax 
negligence and out of record actions. Tax inspection is effective because it is concerned 
directly or indirectly on tax processes, events and positions. That charesteristics of tax 
inspection brings the interference of the government on the individual rights and liberty 
of the taxpayer. That resulted the problem about the limit and content of the interference 
and the limit of individual rights and liberty. Hence, at one side the tax authorised 
democtratic legal government and on the other side the individual right and liberty owner 
taxpayers, that situation which the benefits of both sides opposited, brings the obligation 
to clear the legal regulations to solve the opposition and caused some problems as well. 
The problems on the inspection of tax payers and those processes of tax offices during 
inspection and the regulations to be obeyed are tried to be explained by that study. 

To fulfil the aims mentioned above : At the first chapter of the study, titled 
History and General View on Various Law Systems, the history of tax inspection at 
Turkish and global Laws, the tax inspection at EU countries and American Law is 
explained. 

At Second Chapter, titled The Legal Limits of Tax Offices’ Inspection on 
Taxpayers, the limits and base of tax inspection according to constitutional law, laws, 
Europan Human Rights Contract is explained. 

At Third Chapter, titled the administative structure of  tax inspection, the 
inspection structure and authorised tax-inspectors are explained. 

At Fourth and Fifth Chapters, the inspection methods examination, detection, 
legal-search and information obtaining is examined. Examination and information 
obtaining is explained at fourth chapter titled the explorative methods. Detection and  
Legal Search is explained at fifth chapter titled detective Inspection methods. While 
explaining the inspection methods, the basic problems which causes interference on 
basic rights and liberties during and after tax inspection is also mentioned on Europan 
Human Rights Contract,  Constitutional Law, Laws and Supreme Courts’ Judgement 
basis. 

It is concluded that, as to consider the tax inspection as a judicial police 
action, to avoid the interference on individual rights and liberty during inspection and 
related actions, the inspection methods at “Tax Procedure Code” should be reviewed 
according to Constitutional Law, Europan Human Rights Contract and Penal 
Procedure Code and the taxpayer rights must be detailed. 
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& 1.GİRİŞ 

   
Herkesin, mali gücüne göre kamusal hizmetlerin finansmanında kullanılmak 

üzere vergi ödemesi Anayasal bir ödev, yükümlülüktür(Anayasa 73.md). Vergi ise, 

kamusal gereksinmelerin karşılanması için özel kesimden kamu kesimine, hukuksal zor 

altında, karşılıksız ve kesin olarak yapılan parasal bir aktarımdır1. Devletin en önemli 

gelir kaynağı olan vergi, ödenmesi zorunlu bir kamu alacağıdır. Bu alacak, devletin sahip 

olduğu hükümranlık hakkı ve vergilendirme yetkisinden kaynaklanmaktadır. Hukuk 

sistemimizde borç-alacak ilişkisi kural olarak sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz 

zenginleşmeye dayanmakta iken; Devletin vergi alacağı bunlardan farklı olarak 

hükümranlık hakkına dayalı tek taraflı iradesinden kaynaklanmaktadır.  

Günümüzde vergi sistemleri genellikle beyan esasına dayanmaktadır. Vergi 

mükellefleri beyanname vermek suretiyle vergi matrahlarını beyan etmekte, vergi idaresi 

de bu matrah üzerinden vergiyi tarh ve tahakkuk ettirmektedir. Vergilendirme ilgili 

bilgilerin en iyi mükellefler tarafından bilineceği düşüncesine dayanan bu yöntemin 

başarısı, bildirimlerin gerçeğe uygun olmasına bağlıdır. Mükellefler tarafından yapılan 

vergi bildirimlerinin gerçeği yansıtmaması; bazı vergi mükelleflerinin iyi niyetli 

olmamaları yanında, mevzuatın yeterince anlaşılamaması, vergi bilincinin yerleşmemesi, 

belge düzenine uyulmaması, oto kontrol mekanizmalarının yeterince işletilememesi, 

unutma ve maddi hatalar yapılması gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.  

Vergi yükümlüleri özellikle; ekonomik, sosyal ve psikolojik nedenlerle vergi 

vermeme ya da az verme eğilimindedirler. Bu eğilim, ödedikleri vergiler ile devletin 

sunduğu hizmetler arasında doğrudan bir ilişki kurulamamasından ve mükellefin kişisel 

tasarruf etme ve harcama potansiyelini daraltması gibi benzeri ekonomik nedenlerden 

kaynaklanabileceği gibi; toplumda vergi kaçırmanın ahlaka aykırı görülmemesi ve vergi 

kaçıranların denetlenip cezalandırılacağına ilişkin inancın az olması gibi sosyal ve 

psikolojik nedenlerden de kaynaklanabilmektedir2. Bu durum, mükelleflerin vergi 

idaresine verdiği bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve mükelleflerin kurallara 

uygun davranıp davranmadıklarının tespiti, denetlenmesi, zorunluluğunu ortaya 

çıkarmaktadır. Mükelleflerce beyan edilen, vergilendirmeye esas bilgi ve belgelerin 

doğruluğunun sağlanması ise, büyük ölçüde vergi denetiminin etkinliğine bağlıdır3. Vergi 

                                                
1 KANETİ, Selim, Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, 2.Bası, İstanbul 1989, s.4. 
2 Denetim İlke ve Esasları, 1.Cilt, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, İstanbul 1996, s.97. 
3AKBAY, Mehmet, “Vergi İncelemeleri ve Vergi Denetimi”, 1990 Yılına Girerken Türkiye’de 
Denetimin Etkinlik ve Verimliliği Sempozyumu, Şubat 1990, Ankara, s.211. 
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idaresinin yükümlülüğü saptama, matrahı belirleme, tahsilat gibi konularda etkin ve 

verimli çalışmaması toplumda vergi kaçırma eğilimini artırmaktadır.  

Türk Vergi Sisteminin en önemli eksikliklerinden biri; sadece kayda giren 

vergisel olayları vergilendirilmesi, bunun dışındaki olayların tespitinin ve 

vergilendirmesinin tam olarak yapılamamasıdır. Getirilen her yasal düzenleme, vergi 

ödeyen kesimin vergi yükünün daha da artması sonucunu doğurmakta, gerek idari 

uygulamalar ve gerekse denetim kayıtlı mükellefler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu 

durum dürüst mükelleflerin devlete ve vergi sistemine karşı güvenlerini yitirmelerine 

neden olurken, toplumda vergiye karşı direnci de artırmaktadır. 

 Vergi kayıp ve kaçağı; “vergi dışı piyasa ekonomisi”4 olarak da adlandırılmakta, 

hem kayıtlı ve hem de kayıt dışı ekonomide vergi dışı kalan ekonomik faaliyetleri ve bu 

faaliyetler dolayısıyla devletin uğramış olduğu vergi kaybını ifade etmektedir. Bu 

durumda vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma şeklinde ortaya çıkan fiiller ile vergi dışı 

kalan işlem ve faaliyetlerin de denetlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Ekonomik 

faaliyette bulunan herkesin günün birinde denetlenme riskinin olması; bu riski göze 

almak istemeyen mükellefi doğru beyanda bulunmaya zorlayacağı gibi, vergi kaçırma, 

vergiden kaçınma ve kayıt dışılığın azaltılmasında etkili bir araç olacaktır.  

Bir ülkede, vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışılığın tam anlamıyla önlenmesi ve 

ortadan kaldırılması mümkün değilse de, asgariye indirilebilir. İşte, bunu sağlamaya 

yönelik araçlardan en etkin olanı “vergi denetimi”dir. Vergi denetiminin bu etkinliği, 

vergisel işlemler, olay ve durumların tespitine, doğrudan ve eylemli bir şekilde  

yönelmesinden kaynaklanır. Bu durum, vergi yükümlüsünün, bir birey olarak sahip 

olduğu hak ve özgürlüklerinin kapsamı ve sınırı ile Devletin müdahalesinin sınırı 

sorununu gündeme getirir.   

 
 

I.  KAVRAM  VE TERİM 

 

1. Kavram 

 

Merkantilizmin geliştiği dönemlerde uluslararası ticaretin artması sonucu hesap 

ve işlemlerin esaslara bağlanma ihtiyacı denetim kavramını da beraberinde getirmiştir. 

Bu dönemde hesap ve işlemlerin kontrolünü yapan ve sonucunda görüş bildiren, Latince 

                                                
4 AKTAN, Coşkun Can, Vergi Dışı Piyasa Ekonomisi, Tosyöv Yayınları, Ankara 2000, 
http://www.canaktan.org/ekonomi/kamu_maliyesi/vergi-disi/olcme.htm  
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“dinleme” anlamına gelen audit kelimesinden türetilen auditor (denetçi) denilen kişiler 

ortaya çıkmış, modern anlamıyla denetim kavramı da sanayi devrimi sonrasında gelişmiş 

ve bugünkü niteliğine kavuşmuştur5. 

Türkçe’de “denetim” veya “denetlemek” kelime anlamı olarak; “bir işin doğru ve 

yöntemine uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, 

kontrol etmek”6, ya da “bir işin olması gerektiği yolda yapılıp yapılmadığını anlamak 

yada işin yapılması gerektiği biçimde ve yolda yürütmek için gözetip bakmak, incelemek, 

teftiş etmek, murakabe etmek, kontrol etmek”7 anlamında kullanılmaktadır. Konuşma 

dilinde de “araştırma, kovuşturma, soruşturma, inceleme, revizyon, kontrol, teftiş, 

murakabe” sözcükleri denetimle aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak, denetleme 

kavramı aslında ağırlıklı olarak inceleme, revizyon, kontrol, murakabe ve teftiş 

sözcüklerinde anlamını bulmaktadır.  

Bunlardan hukuki birer kavram olarak bahsedildiğinde; inceleme ile revizyon, 

denetim ile kontrol, teftiş ve murakabe birlikte ve aynı anlamda kullanılmaktadır. Tüm bu 

kavramlar birbirine benzemekle birlikte, aralarında bazı nitelik farkları vardır.  

Teftiş; Arapça “fetş” kökünden gelmekte olup, “bir şeyin aslını, doğrusunu veya 

işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan inceleme” anlamında 

kullanılmaktadır8. Resmi bir otoriteyi içeren teftiş, Latince “specere” bakmak, in-specere 

içine bakmak anlamında olmak üzere yakından incelemek, resmen araştırmak ve 

soruşturmak anlamlarına gelmekte, bu işi yapan kişiye de müfettiş denilmektedir9. Teftiş 

kavramı daha çok iç denetime denk düşmekte olup, kurum veya kuruluşların tüm 

faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek için o kurum içinde kurulmuş bağımsız bir 

değerleme fonksiyonudur10. Soruşturma ve kovuşturma anlamında da kullanılır. Teftiş; 

uygulamayı plan ile karşılaştırmak, plandan ayrılan noktaları saptamak ve bunların 

nedenlerini araştırmak, aksaklık ve yanlışları giderici düzeltici çalışmalar yapmak 

anlamında olup, genellikle de uygulamadan sonra yanlışlıkların düzeltilmesi yada 

sorumluların araştırılması amacıyla yapılmaktadır11. 

İnceleme(Revizyon); Latince “revidere” kökünden gelen revizyon, gözden 

                                                
5 KENGER,Erdal, “Denetçi Yardımcıları Eğitim Notu”, Şubat 2001, http://www.ydk.gov.tr/ 
egitim_notlari/ denetim.html.  
6 Türkçe Sözlük, Cumhuriyetin 75.Yıl Armağanı, Dil Derneği Yayını, I.Cilt, Kurtuluş Basımevi, 
Ankara 1998. 
7 PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali, Arkadaş Türkçe Sözlük, Arkadaş Yayınevi, Ankara 1994. 
8 KENGER, s. 4. 
9 KENGER, s. 4. 
10 KENGER, s. 4. 
11 CAN, İsmail, “Türkiye’de Vergi Denetimi Uygulaması ve Eleştirisi”, Maliye Dergisi, Eylül-Ekim 
1981, s.82. 
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geçirmek, tekrar bakmak, tekrar incelemek, teşhis etmek gibi anlamlar taşır12. Uygulama 

da revizyon kavramı daha ziyade muhasebe ile ilgili incelemelerde kullanılmakta, işletme 

faaliyet ve hesaplarının incelenmesini ve denetlenmesini de kapsamaktadır. Revizyon 

kontrol, teftiş ve denetleme için zorunlu bir gözden geçirme, bir araştırmadır13. Revizyon, 

daha önce yapılmış olan işlemleri; nitelikleri, oluşumları ve sağlıkları bakımından defter 

kayıtlarına, kanıtlayıcı belgelere dayandırılmak yoluyla, sonradan eleştirel bir görüşle 

yeniden ele alıp analiz etmeyi hedefler ve bu işi yapan kişiye de “revizör” denilir14. 

İnceleme  kelimesi de revizyonla aynı anlamı taşımakta; işlemlerin ve bu işlemlerle ilgili 

kayıt ve hesapların sonradan gözden geçirilmesi anlamına gelmektedir. Yapılmış olan 

işlemlerin doğruluğunun kontrolü için belirli bir süre sonunda defter, belgeler ve diğer 

kanıtlayıcı unsurlarla araştırılması, saptanması ve neticelendirilmesidir15.  Denetim 

kavramının aksine devresel ve geçici bir mahiyet taşır, genel olarak işletme dışı organlar 

marifetiyle yapılır.  

Denetim(kontrol,murakabe); Kontrol, Latince “contra” ve “rotulus” 

kelimelerinden türemiş olup, karşıt veya diğer bir kayıt ve/veya belge aracılığıyla bir 

şeyin doğruluğunu incelemek, araştırmak ve soruşturmaktır16. Kontrol, murakabe ve 

denetim kavramları aynı anlama gelmekte, birbirlerinin yerine kullanılmakta olup, bu 

kavramlar en geniş anlamıyla “arzulanan bir amaca varılıp varılmadığını veya hangi 

ölçüde varılmış olduğunu inceleyip araştırmaktır”17. Denetim(kontrol,murakabe) kavramı 

çok geniş ve kapsamlı bir terim olup  bakıp gözetme, gözaltında bulundurma anlamını da 

taşımaktadır. Kontrol-denetim kavramının içeriğinde, “inceleme, teftiş, soruşturma, 

revizyon” kavramları da yer alır.  

Denetim, yalnız araştırma ve inceleme ile yetinmez, denetime esas olacak 

ölçütleri ve fiili sonuçların bu ölçütlerden sapmalarını ile bu sapmaların düzeltilmesi için 

mümkün olan önlemleri de saptar ve gösterir18. Denetim; işlemlerin yasal, bilimsel ve 

düşünsel kurallara uygunluğunu araştırmak amacıyla uygulama sırasında, öncesinde ve 

sonrasında yapılan incelemeler şeklinde tanımlanmaktadır19. Aynı zamanda teftiş ve 

inceleme faaliyetleri ile bu faaliyetleri mümkün kılan ve kolaylaştıran tamamlayıcı 

                                                
12 KENGER, s. 4. 
13 AKTUĞLU, Ali, Denetleme ve Revizyon, 3.Bası, Barış Yayınları, İzmir 1996, s.4,  KENGER, s. 4. 
14 KENGER, s.4. 
15 ALTINDAĞ, Mehmet, Vergi ve Revzyon Rehberi, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2.Bası, Yaklaşım 
Yayınları, Ankara 2001, s.675 vd., AKDOĞAN, Abdurrahman, Vergi İncelemesi, A.İ.T.İ.A. Yayın 
No:127, Ankara, 1979, s.4. 
16 AKTUĞLU, s.1, KENGER, s. 4. 
17 KENGER, s.4. 
18 KENGER, s.4. 
19AKBAY, s.211. 
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işlemler de ihtiva eden sürekli faaliyetlerdir20.  

Özetle; teftiş bir kurumun iç işleyişine ilişkin bir tür içsel denetim iken, 

inceleme genel olarak işletme dışı organlar tarafından işlemlerin yapılmasından sonra 

yapılır ve geçici bir nitelik taşır. Denetim ise teftiş ve inceleme faaliyetleri ile bu 

faaliyetleri mümkün kılan ve kolaylaştıran tamamlayıcı işlemleri de ihtiva eden sürekli 

bir faaliyettir21. O halde denetim(kontrol-murakabe), teftiş ve inceleme kavramlarını da 

kapsayan bir üst kavram olup, “işlemlerin, yasal, biçimsel ve düşünsel kurallara 

uygunluğunu araştırmak amacıyla uygulama sırasında, öncesinde veya sonrasında 

yapılan incelemelerdir”22 şeklinde tanımlanabilir. 

Genel anlamıyla denetim kavramı içinde yer alan kamusal mali denetim ise; 

yasama, yürütme yargı erkleri ile kamu kuruluşları tarafından kamu gelir, gider ve 

mevcutları üzerinde gerçekleştirilen her türlü denetimdir23. Kamusal mali denetiminin 

kapsamı oldukça geniş olup, vergi denetiminin yanında, Sayıştay, BDDK, Yüksek 

Denetleme Kurulu, SPK gibi kurumların denetim faaliyetlerini de içine alan bir 

kavramdır.          

Vergi denetimi ise; kamusal mali denetim kavramı içersinde yer almakla 

birlikte, bunun bir alt kavramı olup, vergi idaresinin ve vergi yükümlülerinin ilgili 

kanunlarla saptanan kurallar çerçevesinde hareket edip etmediklerinin kontrolüdür24. 

Benzer tanımlarda vergi denetimi; devletin yetkili organları tarafından gerçekleştirilen, 

vergi güvenliğini sağlamaya yönelik çeşitli tedbirleri ve teknikleri kapsayan ve 

devamlılık özelliği olan bir kavram25; vergi kanunlarında yer alan hükümlere uyulup 

uyulmadığı, mali bilanço ve gelir tablosunda yer alan karın ve buna bağlı olarak 

hesaplanan verginin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı, işlemlerin gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığı amacına yönelik olarak yapılan denetim26 şeklinde açıklanmıştır. 

Bu tanımlardan da görüldüğü gibi vergi denetimi kavramına, vergi 

yükümlülerinin  denetimi yanında, vergi idaresinin iç denetimi de dahil edilmiş, her iki 

kavramı da kapsayacak tanımlar yapılmıştır.  İnceleme konumuz vergi idaresinin 

yükümlüyü denetimi olunca; genel manada vergi denetimi kavramı içinde yer alan vergi 

idaresinin iç denetimini(teftiş) hariç tutup, vergi yükümlüsünün denetimi kavramını 

                                                
20 AKBAY, s.211. 
21AKBAY, s.211. 
22 AKTAN, H.Basri, “İşletmelerde Mali Denetim”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 149, Ocak 1994, s.3. 
23 AKTAN, H.Basri, s.5. 
24 GÜREDİN, Ersin, Denetim, İ.Ü. İşletme  Fak. Muhasebe Enstitüsü, Yayın No:57, Îstanbul 1988, s.5. 
25 Türk Vergi Sistemi ve 50.Yılında Hesap Uzmanları Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu Yayını, 
İstanbul 1995, s.214. 
26 ÖZER, Mevlüt, Denetim-1, 1.Baskı, Ankara 1997, s.89. 
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tanımlamak gerekir.  

Bu açıklamalardan hareketle vergi idaresinin yükümlüyü denetimi kavramı; 

“vergi yükümlüleri ve sorumlularının vergilendirmeyle ilgili yasal düzenlemelere uyup 

uymadıkları, vergilendirmeyle ilgili işlemlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının 

tespitine yönelik olarak vergi idaresinin yetkili memurları tarafından kamusal güce 

dayalı olarak yapılan, hukuki sonuçlar doğuran  devamlı kontrollerdir.” şeklinde 

tanımlanabilir.  

Bu tanımda; vergi yükümlüsü ve sorumlularının denetlenmesi kişi unsurunu, 

vergilendirmeyle ilgili eylem ve işlemler üzerinde yapılması konu unsurunu, 

vergilendirmeye ilişkin işlemlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve kurallara uyulup 

uyulmadığının kontrol edilmesi amaç unsurunu, belirli dönemlerde değil, herhangi bir 

dönem ve süreyle sınırlı olmadan yapılması devamlılık unsurunu, vergi idaresinin 

denetime yetkili elemanları tarafından yapılması, yetki unsurunu, yapılırken kamu gücü 

ve otoritesinin kullanması; kamusallık unsurunu, yapılan denetime bağlı olarak vergi 

idaresinde bir işlem tesis edilmesi ve böylece hukuksal sonuçlar doğurması ise; hukuki 

sonuç unsurunu oluşturur.    

Denetimin, finansal denetim, uygunluk denetimi, performans denetimi, ekonomik 

denetim, iç denetim, dış denetim (dış denetim kendi içinde bağımsız dış denetim, kamu 

denetimi olarak ikiye ayrılmaktadır) ve yüksek denetim olmak üzere çeşitli türleri 

vardır27. Denetim türleri açısından vergi idaresinin yükümlüyü denetimine baktığımızda; 

iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddiaların belirli kriterlere göre araştırılması finansal 

denetim, bir işletmenin önceden belirlenmiş belirli kurallara uyulup uyulmadığının 

kontrolünün yapılması kurallara uygunluk denetimi, denetimin işletme içi organlar 

tarafından değil, bir kamu kurumu olan vergi idaresince yapılması ise kamusal dış 

denetim yönünü göstermektedir. Bu ayırımlardan hareketle vergi idaresinin yükümlüyü 

                                                
27 Finansal denetim (audit of financial statements), bir işletmenin finansal tablolarının önceden 
belirlenmiş kriterlere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda bir görüş belirlemek 
amacıyla bu finansal tabloların incelenmesi, uygunluk denetimi (compliance, regularity, propriety 
audit), yetkili bir üst makam tarafından saptanmış kurallara uyulup uyulmadığının araştırılması 
amacıyla yapılan, bir kuruluşun mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin belirlenmiş yöntemlere, kurallara 
veya mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla incelenmesi, Dış denetim; kuruluşun, kendi 
personeli olmayan denetçilerden oluşan, kuruluşla doğrudan ilgili, bağlı vb. şekilde organik bağı 
olmayan bağımsız ve farklı bir tüzel kişiliği olan denetim organı, grubu veya kişisi tarafından 
denetlenmesidir. Dış denetim, bağımsız dış denetim ve kamu denetimi şeklinde ikiye ayrılır. 
Bağımsız dış denetim, denetlenen işletme ile işçi-işveren ilişkisi olmadan, önceden saptanmış çalışma 
düzeni içinde, belirli bir ücret karşılığında sunulan hizmettir. Kamu denetimi; yükümlülerin hesap ve 
işlemlerinin yürürlükteki yasal düzenlemelere uygunluğunun, yasalarda belirlenmiş kurallar 
çerçevesinde kamu denetçilerince denetlenmesidir.  
“Yüksek Denetim”, http://www.ydk.gov.tr/yuksek_denetim.htm#_YÜKSEK_DENETİM, (yazar ismi 
belirtilmemiş) 
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denetiminin; finansal denetim ve kurallara uygunluk denetimi de kapsayan kamusal 

dış denetim olduğu söylenebilir.  

   

2. Terim 

 

Eski Türkçe’de denetime Arapça kökenli bir sözcük olan “Murakaba”, denetim 

yapanlara da “murakıb” denilmekteydi28. Günümüzde ise denetim; “kontrol, teftiş, 

sınama, inceleme, revizyon”  anlamlarında kullanılmakta olup, denetimi yapanlara da  

“müfettiş, denetçi, murakıp, kontrolcü, kontrolör” denilmektedir29. İngilizce’de ise 

denetim terimi “auditing, control, inspection, check, oversee”, gibi sözcüklerle ifade 

edilmektedir. Ancak bu sözcükler arasında özellikle auditing, control ve inspection 

sözcükleri vergi denetimi anlamında kullanılmakta olup, denetim yapanlara da “auditer”, 

Fransızca’da ise “expertise” denetim yapana da “exper” denilmektedir30.  

 Teftiş; denetim teriminin eş anlamlısı olarak kullanılmakla birlikte; denetim bir 

üst kavram, teftiş ise denetimin bir alt kavramı, bir iç denetim türüdür. Bu nedenle 

inceleme konumuz dışında kalmaktadır.  

Murakaba, kontrol ve denetim terimleri ise eş anlamlı olup; işlemlerin kurallara 

uygun yapılıp yapılmadığının işlemin öncesinde, sonrasında ve işlem sırasında 

araştırılmasıdır. Denetim konusu vergi olunca aynı tanımı ve terimi bu kez vergi içinde 

söylemek mümkündür. Vergi denetimi, vergi murakabası yada vergi kontrolü aynı 

anlama gelmekle birlikte, VUK’nda geçen denetim kelimesini kullanmak daha uygun 

olacaktır.  

İnceleme ve revizyon ile denetim kelimeleri bazı yerlerde birbirleri ile eş anlamlı 

kullanılırlar. Ancak bu iki kelime denetim ile eş anlamlı olmayıp, denetim kelimesi bu iki 

kavramı kapsamaktadır.  

Bazı vergi yükümlülerinin, belirli vergisel konularda 3568 Sayılı Yasaya göre 

“tasdik” işlemine, diğer bir anlatımla bağımsız dış denetime tabi tutulmaları ise; teknik 

anlamda bir vergi denetimi olmakla birlikte, asıl inceleme konumuz dışındadır. 

3568 Sayılı Yasaya göre bağımsız dış denetimi ve vergi idaresinin iç 

denetimi(teftişi) de, vergi denetimi kavramına dahil olmakla birlikte; bu iki kavram 

inceleme konusu dışında tutulup, “vergi idaresinin yükümlüyü denetimi” terimi, vergi 

                                                
28 AKTUĞLU, s.2. 
29 AKTUĞLU, s.1 vd. 
30 AKTUĞLU, s.1 vd.  
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denetimi kavramıyla birlikte ve aynı anlamda, içeriğinde inceleme, yoklama, arama ve 

bilgi toplamayı da barındıran bir  kavram olarak kullanılacaktır. Yeri geldiğinde diğer 

vergi denetim kavramlarından bahsedilirken; vergi idaresinin iç denetiminde “iç denetim” 

yada “teftiş”, diğerinde ise “tasdik” yada “bağımsız dış denetim” terimleri kullanılacaktır.   

 

II.  VERGİ İDARESİ DENETİMİNİN  YAKIN KAVRAMLARDAN AYIRT 

EDİLMESİ 

 

Vergi yükümlüsünü denetleyen yalnızca vergi idaresi değildir. Vergi idaresinin 

yanı sıra,  denetim yapan başka kamu kurumları ve bağımsız dış denetim kuruluşları da 

vardır. Ancak bunların yapmış olduğu denetim, organik ve nitelik bakımından, vergi 

idaresinin denetiminden farklıdır.  

                     

1. Mali Suçları Araştırma Kurulu Denetiminden Ayırt Edilmesi 

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) 4208 Sayılı Kanun31 ile kurulan ve 

faaliyet gösteren bir kurul olup, amacı kara paranın aklanmasının önlenmesidir32. Hukuki 

anlamıyla kara para aklama suçu33; yasalar tarafından tespit edilmiş belli suçların 

işlenmesi sonucunda elde edilen para, kıymetli evrak veya diğer ekonomik değerlerin, 

yasadışı nitelikten çıkartılarak yasal ekonomik değerlere dönüştürülmesi amacına yönelik 

                                                
31 4208 Sayılı “Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin 
Murakabesi Hk. Kanunda,657 Sayılı DMK.nda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında KHK.de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Kabul T: 13/11/1996, Yayımlandığı 
R.G.T: 19/11/1996, Yayımlandığı R.G.Sayısı: 22822 
32 Karaparanın aklanmasının önlenmesine yönelik ilk Uluslararası adım Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesinin 1980 yılında aldığı R(80) 10 Sayılı Tavsiye Kararıdır. Bu kararla suçtan elde edilen 
gelirlerin ülkelerarası transferi, ülkelerarası işbirliği gibi bazı düzenlemeler öngörülmüştür. Kara para 
aklama ile mücadele konusundaki en somut ve kapsamlı Uluslararası girişim ise 1990 yılında 
imzalanan “Suç Kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Aranması, Zapt edilmesi ve Müsadere Edilmesi 
Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi(Strazburg Sözleşmesi)”dir. Bu konuda atılan diğer önemli 
adımlardan diğeri ise “Mali Eylem Görev Grubu-FATF”nun kurulmasıdır. Türkiye FATF’a 25 Eylül 
1991 yılında üye olmuştur. Bu tarih Türkiye’nin kara para aklama ile mücadelesinin başlangıç tarihi 
olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten yaklaşık beş yıl sonra, 1996 yılında 4208 Sayılı Kanunun 
kabulüyle çeşitli kanunlarda düzenlenen bazı suçlar ortak özellikleri itibariyle kara para suçu 
kapsamına alınmıştır. 
33 4208 Sayılı Kanunun 2. maddesinin (b) fıkrasında Kara para Aklama Suçu: “Türk Ceza 
Kanununun 296 ncı maddesinde belirtilen haller haricinde, bu maddenin (a) bendinde sayılan fiillerin 
işlenmesi suretiyle elde edilen kara paranın elde edenlerce meşruiyet kazandırılması amacıyla 
değerlendirilmesi, bu yolla elde edildiği bilinen kara paranın başkalarınca iktisap edilmesi, 
bulundurulması, elde edenlerce veya başkaları tarafından kullanılması, kaynak veya niteliğinin veya 
zilyet ya da malikinin değiştirilmesi, gizlenmesi veya sınır ötesi harekete tabi tutulması veya bu 
hareketin gizlenmesi, yukarıda belirtilen suçların hukuki sonuçlarından failin kaçmasına yardım etmek 
amacıyla kaynağının veya yerinin değiştirilmesi veya transfer yoluyla aklanması veya kara paranın 
tespitini engellemeye yönelik fiiller” şeklinde tanımlanmıştır 
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olan tüm eylemler olup34, denetimi ise bu tür eylemlerin ortaya çıkartılmasına ve 

önlenmesine yöneliktir. Bu eylemler; kara paranın iktisap edilmesi, bulundurulması, 

transfer edilmesi, nakledilmesi, gizlenmesi, sınır ötesi işlemlere tabi tutulması, 

kullanılması, işletilmesi v.s. hareketlerdir.    

4208 Sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 2.maddesinde kara para aklama suçları 

arasında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki vergi 

kaçakçılığı fiilleri de sayılmıştır35.  

MASAK kara para aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi görevlerini 

Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli  

Murakıpları, Hazine Kontrolörleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları vasıtası ile 

yerine getirir. Kurula intikal eden sınırlı veriler, bilgi ve belgelere göre bir ön incelemeye 

gereksinim duyabilir. Bu inceleme sınırlı bir incelemedir ve konu hakkında şüphelilere 

bilgi vermeden veya onlardan bilgi talep edilmeden, sadece olayın ciddiyeti hakkında bir 

kanaat oluşturulmaya çalışılmaktadır36.  Ön incelemeyi MASAK uzmanları yapmaktadır. 

MASAK uzmanları yaptıkları ön inceleme sırasında ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve 

belgeyi kamu kurum ve kuruluşlarından resen isteyemeyip Başkanlık vasıtasıyla temin 

etmektedirler. MASAK uzmanlarınca yapılan ön incelemenin ardından yada ön 

incelemeye gerek görülmemesi halinde doğrudan MASAK Başkanı tarafından yapılacak 

inceleme konusuna göre ilgili birimden37 talepte bulunulur.  

Kara paranın aklanmasına ilişken denetim konusunun vergisel yada VUK 359/b 

fıkrasında yazılı vergi kaçakçılığı fiillerine ilişkin olması halinde, vergi idaresinin 

denetçilerinden Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları veya Gelirler Kontrolörleri 

görevlendirilmektedir. Bu görevlendirmeden sonra vergi denetçileri geçici olarak 

MASAK emrine girmekte, inceleme ve soruşturmayı MASAK adına yapmaktadırlar. 

Bunlar inceleme ve soruşturmayı genel vergi incelemesi yada aramalı vergi incelemesi 

şeklinde yapmakta ve inceleme sonucunu MASAK’a bir rapor halinde sunmaktadırlar.  

MASAK denetimi ile yükümlünün denetim yollarından inceleme ve aramanın 

                                                
34 ÇELİK, Kuntay, İngiltere’de Kara para Aklamayla Mücadele-II, s.23. 
35 VUK’nun 359/b fıkrasında sayılan vergi kaçakçılığı fiilleri ise şunlardır; defter, kayıt ve belgeleri 
yok etmek, defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak, 
belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek veya bu belgeleri 
kullanmak, belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde basmak, sahte olarak basmak ve 
basılmış bu belgeleri kullanmak. 
36 GÜLER, Kadir, İngiltere’de Karapara Aklamayla Mücadele-II, MASAK Yayın No:6, İngiltere’de 
Karapara Aklamayla Mücadele Eğitim Semineri, 27-31 Mart 2000, Ankara 2000, s.38-39. 
37 Maliye Müfettişleri için Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları için Hesap Uzmanları 
Kurulu Başkanlığı, Gelirler kontrolörleri için Gelirler Genel Müdürlüğü, Hazine Kontrolörleri için 
Hazine Müsteşarlığı, Bankalar Yeminli Murakıpları için BDDK, SPK Uzmanları için SPK’ndan talepte 
bulunur. 



 10 

benzer yanları olduğu görülmektedir. MASAK denetiminde de konu vergi kaçakçılığı 

fiilleri olunca vergi denetim elemanları görev alabilmekte, incelemelerini defter, kayıt ve 

belgeler üzerinde yapmakta, inceleme sonucunda bir rapor hazırlamaktadırlar. Bu 

denetim de vergi yükümlüsü veya sorumlusu nezdinde, vergi idaresinin denetçileri  

tarafından yapılıyor olsa da; bu iki denetim niteliği ve yöneldiği amaçlar bakımından  

farklıdır. MASAK denetiminin amacı kara para aklama suçunun araştırılması, tespit 

edilmesi ve önlenmesi iken, vergi denetiminde kara para aklanmayı önleme gibi bir amaç 

yoktur. Vergi denetiminin amacı vergilendirmeye ilişkin işlemlerin gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığını, vergi yasalarına uyulup uyulmadığını araştırmak, sağlamak ve tespit 

etmek olup, bu yolla beyannamelerin gerçeği yansıtması sağlanarak ve kayıt dışı kalmış 

unsurlar vergilendirilerek vergi gelirleri artırılmaya çalışılmaktadır.  

MASAK Denetimi 4208 Sayılı Kanunun 2.maddesinde belirtilen suçların 

işlenmesi suretiyle elde edilen para veya para yerine geçen her türlü her türlü maddi 

menfaat ve değeri, bunların aklanma yöntemlerine araştırıp bulmaya ve önlemeye çalışır. 

MASAK denetimi 4208 Sayılı Kanunda belirtilen belli suç tiplerinden elde edilen gelirler 

üzerinde denetim yaparken, vergi denetimi vergiye ilişkin her türlü eylem ve işlem 

üzerinde denetimini yapar. Vergi denetimi yalnızca VUK’nda tek tek sayılan denetçiler 

tarafından yapılırken; MASAK denetiminde, vergi denetçileri yanında başka kamu 

denetçileri ve genel kolluk da görevlendirilebilir. Ayrıca vergi denetçileri, denetim 

yetkilerini kanundan almakta iken; MASAK denetçileri bu yetkilerini Kurulun 

görevlendirmesi ile almakta, görevlendirmeden sonra Kurula bağlı olarak 

çalışmaktadırlar.  

 

2. Mali Polis Denetiminden Ayırt Edilmesi       

                   

Emniyet Teşkilatının bir birimi olan Mali Polis Teşkilatı; Emniyet Genel 

Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı adıyla, 

MASAK’nda yer alan kurumlardan biridir.  

Mali Polis Teşkilatının; yasalara aykırı biçimde haksız menfaat veya yüksek 

kazanç sağlamak amacıyla; ekonomik veya idari yapıyı doğrudan veya dolaylı olarak 

kontrol eden veya ele geçiren suçlarla mücadele edilmesi, suç konusu mallara ve bu tür 

suçlardan elde edilen kazançlara el konulması ve aynı tür suçları işleme olanaklarının 

ortadan kaldırılması amacıyla; kanun ile yetki ve görev veren diğer ilgili mevzuatlar 

çerçevesinde; istihbarat elde etmek, değerlendirmek, men ve takibi amacıyla gerekli 
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tedbirleri almak, operasyonlar düzenlemek 38 görevleri vardır.  

Yasal düzenlemeler ve Emniyet Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 

Kanun hükümlerine göre çalışan mali polis; aynı zamanda adli kolluk birimi olup, diğer 

görevlerinin yanında vergi kaçakçılığı suçlarıyla mücadele de vardır. Ancak burada  

amaç; vergi idaresinin yükümlüyü denetiminde olduğu gibi, ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu araştırmak ya da mükellefiyeti ve mükellefiyetle ilgili maddi olayların tespit 

etmek değil, işlenmiş ya da işlenmekte olan vergi kaçakçılığı fiillerini kovuşturmaktır.  

Her ne kadar mali polis kovuşturma sırasında defter, kayıt ve belgeler üzerinde  

kontrol yapsa da; bu teknik anlamda vergi denetimi değildir. Denetimden farklı olup, 

suçu kovuşturma ve faillerin adli makamlarca cezalandırılmasına yönelik bir delil 

tespitidir. O halde mali polis denetimi, mali suçları soruşturma ve suç delillerini toplamak 

amacıyla yapılan adli kolluk faaliyetidir.  

Mali polisin vergi kaçakçılığı fiilleri ile vergi kayıp ve kaçağına ilişkin yapmış 

olduğu tespit ve değerlendirmelerle hazırladığı raporlar, doğrudan doğruya vergi idaresi 

tarafından yükümlü hakkında yapılacak bir işlemde kullanılamaz. Ancak bu tespit ve 

değerlendirmeler vergi idaresinin yetkili elemanlarınca yapılacak denetimlerde üzerinde 

durulması ve araştırılması gereken birer delil olarak gözetilebilir. Danıştay yerleşik 

içtihatlarında; mali polis tarafından alınan ifadeleri ve yapılan tespitleri doğrulayacak 

vergi incelemesi yapılmaksızın, bu ifadeler ve tespitler esas alınarak yapılan tarhiyatların 

usule uygun olmadığına karar vermektedir39.    

 

3. Meslek Mensuplarının Denetiminden Ayırt Edilmesi 

 

3568 Sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”nun40 2/B maddesinde yeminli mali müşavirlik 

                                                
38 http://www.egm.gov.tr/daire.kacakcilik.asp. 
39 Danıştay VDDGK bu konuda verdiği bir kararında; “…Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 
araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacını içermesi gereken vergi incelemesi; olayda yalnız fatura 
düzenleyicilerinin mali poliste verdikleri ifadelere dayanmaktadır. İnşaat taahhüt işi yapan davacı 
kurumun ilgili dönemlerde yapımını yürüttüğü inşaatlarda kullandığı inşaat malzemesine ait 
faturaların gerçek bir emtia alımına dayanmadığının yeterli ve yasanın aradığı nitelikte bir inceleme ve 
karşıt inceleme ile saptanmadığı anlaşılmaktadır.Bu durumda söz konusu inşaat malzemelerini satın 
almadığı veya fatura düzenleyicilerinden satın almadığı yolunda yeterli bir tespit bulunmadığından 
tarhiyatın kaldırılması yolundaki ısrar kararında hukuka aykırılık bulunmamıştır”. demek suretiyle 
yükümlü hakkında yapılan tarhiyatta mali polis denetimine dayanılmasını eksik ve yetersiz inceleme 
olarak kabul etmiştir(E:1998/263, K:1999/201, T:26.03.1999, DKD. Sayı:101, s.226.),  Bkz.benzer 
kararları; Danıştay VDDGK, E:1996/366, K:1998/100, T:22.05.1998, DKD, Sayı:98, s.93, Danıştay 
4.D, E:1998/2139, K:1999/833, T:05.03.1999, DKD., Sayı:101, s.317.  
40 Kabul Tarihi: 01/06/1989, Yayımlandığı R.G. Tarihi: 13/06/1989, Yayımlandığı R.G. Sayısı: 20194. 
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mesleğinin konusunun tasdik işlemi yanında 2. maddenin A fıkrasının (b) ve (c) 

fıkralarında belirtilen işleri yapmak olduğu belirtilmiştir.  

3568 Sayılı Kanunun “Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk” başlığını taşıyan 

12. maddesinin 1.fıkrasında; Yeminli Mali Müşavirlerin gerçek ve tüzel kişilerin veya 

bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tabloları ve beyannamelerini mevzuat hükümleri, 

muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim 

standartlarına göre incelendiğini tasdik edecekleri, 3. fıkrasında; yeminli mali 

müşavirlerce tasdik edilmiş ve kamu kurum ve kuruluşlarına verilmiş mali tabloların, 

tasdikin kapsamı ölçüsünde kamu idaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş bir belge 

olarak kabul edileceği, 4. fıkrasında da; yeminli mali müşavirlerin tasdikin 

doğruluğundan sorumlu oldukları, tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile 

sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilen cezalardan mükellef ile birlikte 

müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları belirtilmiştir.                         

Yeminli Mali Müşavirler bu mevzuat hükümleri gereği ve bu sınırlar içinde 

kamu kurum ve kuruluşları ile vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusu arasında yer 

almaktadır. Devletle olan ilişkileri ise, kamu hukuku ilişkisi olup, görevlendirme 

kanundan doğmakta, yapılan tasdik hizmeti kamu hizmeti olmasının yanında, yeminli 

mali müşavir sahip olduğu tasdik yetkisi nedeniyle kamu görevlisi sıfatına haiz 

olmaktadır41.  Nitekim Anayasa Mahkemesi YMM’lerin tasdik işlemi ile ilgili 

değerlendirme yaptığı bir kararında; YMM’lerin tasdik işlemini yaparken vergi idaresinin 

denetçisinin sahip olduğu yetki ve görevle donatıldıklarını, tasdik işleminin Bakanlığın 

yetkili elemanlarınca incelenmiş belge niteliğine sahip olduğundan “kamu hizmeti” 

olduğu, bir kamu hizmeti olması, kanundan kaynaklanan bir kamu yetkisinin 

kullanılması, devlet ile YMM arasındaki ilişkinin ise bir kamu hukuku ilişkisi olması 

nedeniyle de, tasdik yetkisi ve işlemi bakımından YMM’lerin “kamu görevlisi” oldukları 

değerlendirmesi yapmıştır42.  

3568 Sayılı Yasanın genel gerekçesine bakıldığında, YMM’lerin tasdik 

işlemiyle Maliye Bakanlığının vergi denetimi konusunda ağır yükünün hafifletmenin 

amaçlandığı açık olarak belirtilmiştir. İlgili maddelerin gerekçelerinde de benzer ifadeler 

kullanılmıştır43.  Bununla birlikte tasdik müessesesinin ekonomik hayatın, kamuyu ve 

ilgilileri aydınlatma  gibi başka ihtiyaçlarını da karşılama fonksiyonu vardır. Yasa vergi 

                                                
41 SABAN, Nihal, “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdikten Doğan Hukuki Sorumluluğu”, Vergi Dünyası 
Dergisi, Sayı:143, Temmuz 1993, s.4. 
42 AYM, E:1986/5, K:1987/7, R.G. T:12.11.1987, R.G.No:19632.  
43 ŞEKER, H.Nezih, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, İstanbul 1994, Beta Basım, s.113. 
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denetimi açısından hazırlanmakla birlikte, kamunun denetim yetkisinin devri söz konusu 

değildir. Zira vergi idaresi gerek gördüğünde tasdike bağlanmış işlemleri tekrardan 

inceleyebilir. 

Maliye Bakanlığı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 

Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte denetim; 

“Muhasebe ile ilgili bilgilerin ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe 

prensiplerine uygun olarak ekonomik olayların gerçek mahiyetinin kayıtlarda yer alıp 

almadığını tarafsız olarak kanıtları ile araştırarak sonuçlandıran ve onaylayan 

sistematik çalışmadır” şeklinde tanımlanmıştır. Burada tanımlanan denetim; finansal-

muhasebe denetimidir.  Aynı zamanda bağımsız dış denetimdir. Faaliyet denetimi ile 

ilgili hiçbir açıklık yoktur, kurallara uygunluk denetimi reddedilerek, onun yerine 

“tasdik” kurumu kabul edilmiştir44. Vergi İdaresinin İnceleme Elemanlarınca hazırlanan 

inceleme raporu ile yeminli mali müşavirlerin tasdik raporunun bağlandığı süreç ve 

sonuçlar benzerdir, ancak içinde yer aldıkları yapılanmalar farklı olduğu için benzerlik 

amaçsal düzeyde yorumlanmalıdır45.  

Yeminli mali müşavirler inceleme sürecinde birtakım delillerin toplanması ve 

bunların değerlendirilmesi sonucunda, bir tespit işlemi niteliğindeki tasdik işlemini yapar. 

Yapılan tasdik işlemi kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı olmayan, ancak mükellef 

ve üçüncü kişi ve kurumlar için tasdik kapsamı ile sınırlı doğruluk karinesi yaratan bir 

tespit işlemidir46.  Bu işleme dayanılarak vergi idaresince vergi tarh edilemeyeceği gibi, 

ceza da kesilemez.  

 

4. Sermaye Piyasası Kurulu Denetiminden Ayırt Edilmesi              

 

2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun47 1.maddesinde; “Bu Kanunun 

konusu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve 

yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıklık ve 

kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, 

düzenlemek ve denetlemektir”. denilerek düzenlemenin konusu ve amacı ortaya 

konmuştur.  

                                                
44 SABAN, “3568 ve 4008 Sayılı Yasalar, Tebliğler ve Danıştay Kararları Ardından Meslek 
Mensupları, Mesleğin Konusu ve Sorumluluk”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:80, s.105. 
45 SABAN, “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdikten Doğan Hukuki Sorumluluğu”, s.2. 
46 SABAN, “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdikten Doğan Hukuki Sorumluluğu”, s.2. 
47 2499 Sayılı SPK, Kabul T: 28/07/1981, R.G.T: 30/07/1981,Yayımlandığı R.G.Sayısı: 17416. 
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SPK’na tabi olan şirketler, kurul denetçilerinin yanında ve ayrıca kanunun ilgili 

maddelerine(SPK 13,15,16,22.maddeler) istinaden bağımsız dış denetim kuruluşlarınca 

da denetlenir. Böylece, SPK mevzuatı yönünden yapılan denetlemeler; kurul 

denetçilerince yapılan denetimler ve bağımsız dış denetim kurumlarınca yapılan 

denetimler şeklinde iki bölümde incelenebilir.  

SPK’nda amaç sermaye piyasasına güveni sağlamak, tasarruf sahiplerinin hak ve 

yararlarını korumak olunca, bunu sağlamak ve korumaya yönelik olarak Kanunun 

6.bölümünde 45.maddesinde “denetim” konusu düzenlenmiştir. Kurulda görevli Sermaye 

piyasası uzman ve uzman yardımcıları denetime yetkili olup, bu denetçiler Kanun ve 

diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin uygulanmasının ve her türlü 

sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin denetimini yaparlar(SPK 45/1.md).   

SPK’nun denetleme konuları; sermaye piyasası araçlarının ihracını, halka arz 

ve satışını denetlemek, sermaye piyasası kurumlarının, borsa ve diğer teşkilatlanmış 

sermaye piyasası kurumlarının faaliyetlerini denetlemek, mali tabloları incelemek, gerekli 

tedbirleri almak, sermaye piyasasını ilgilendiren her türlü yayın, duyuru ve reklamları 

denetlemek, yanıltıcı ilan ve reklamları yasaklamak, takas, saklama, derecelendirme 

faaliyetlerini denetlemek, olarak sayılabilir. 

Kurul tarafından görevlendirilen Kurul uzman ve uzman yardımcıları 

denetimlerinde; ihraçcılar, sermaye piyasası kurumları, bunların iştirak ve kuruluşları ile 

diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kanunların 

sermaye piyasasına ilişkin hükümleriyle ilgili görecekleri bilgileri istemeye, bunların tüm 

defter, kayıt ve belgelerini ve sair bilgi ihtiva eden vasıtalarını incelemeye ve bunların 

örneklerini almaya, işlem ve hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi 

almaya, gerekli tutanakları düzenlemeye yetkilidirler. İlgililer ise istenilen bilgi, belge, 

defter ve sair vasıtaların örneklerini vermek, yazılı ve sözlü bilgi vermek ve tutanakları 

imzalamakla yükümlüdürler(SPK 45/2.md). 

Denetimle görevlendirilen uzmanlar tarafından istenecek defter, evrak, dosya, 

kayıt ve diğer belgelerin ibraz veya teslim edilmemesi halinde, ihraçcılar, sermaye 

piyasası kurumları, bunların iştirak ve kuruluşları nezdinde arama yapılabilir. Arama ise, 

Kurulun gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh ceza hakiminden talepte 

bulunması üzerine, sulh ceza hakiminin istenilen yerlerde arama yapılmasına karar 

vermesi halinde yapılabilir. Aramada bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defterler 

ve belgeler ayrıntılı bir tutanakla tespit olunur ve yerinde incelemenin mümkün olmadığı 

hallerde, muhafaza altına alınarak inceleme yapanın çalıştığı yere sevk edilir. Arama 

sonucunda alınan defter ve belgeler üzerindeki incelemeler en geç üç ay içinde 
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sonuçlandırılarak bir tutanakla sahibine geri verilir(SPK 45/4 md). 

Sermaye Piyasası Kurulu idari ve mali yönden özerk, kamu tüzel kişiliğine sahip 

bir kurumdur. Kurulun bir kamu tüzel kişisi olması, amacı ve niteliği birlikte 

değerlendirildiğinde; kurulun görevli denetçilerinin yapmış olduğu denetim kamusal dış 

denetim olmasının yanında; kurallara uygunluk ve finansal  denetimdir.  

Yukarıdaki açıklamalara bakıldığında; kurul denetçilerinin yapmış olduğu 

denetim süreci ve şekli vergi yükümlüsünün denetimine benzediği görülmektedir. Her 

ikisinde  de; defter, kayıt ve belgelerin incelenmesi, arama ve bilgi isteme şeklinde 

denetim yolları uygulanır ve yapılan denetim sonucu olumlu veya olumsuz bir rapora 

bağlanır. Amaç ve konu unsuru ise aralarındaki farkı belirler. Çünkü, kurul denetiminin 

amacı SPK’nun 1.maddesinde de belirtildiği üzere; sermaye piyasasının güven, açıklık ve 

kararlılık içinde çalışıp, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunması, 

düzenlenmesi ve denetlenmesidir. Kurul denetiminde de nezdinde denetim yapılanlar 

gerçekte vergi yükümlüleri olsa da; amaç vergisel işlemlerin doğruluğunu araştırmak 

değildir.   

  

5. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarınca Yapılan Denetimden Ayırt 

Edilmesi  

 

Bağımsız dış denetim öncelikle SPK çerçevesinde öngörülmüştür. Yukarıda 

açıklandığı üzere Sermaye Piyasası Kanunu Kanun kapsamındaki ihraçcılar ve Sermaye 

Piyasası Kurumları, konsolide olanlarda dahil, mali tablo, rapor ve bilgilerini, kurulca 

saptanan muhasebe kavram ilke ve standartlarına uygun olarak düzenlemek ve gereğinde 

bunları kamuya açıklamak ya da kurula göndermekle yükümlüdürler.  

SPK yukarıda öngörülen biçimde düzenlenecek mali tablolardan bazılarının 

bağımsız dış denetimden geçirilmiş olmasını şart koşmuştur. Bağımsız dış denetim 

şirketlerince yapılan denetimlerde kamuya açıklanacak ya da kurula gönderilecek olan 

mali tabloların uluslararası muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığı incelenmektedir. Çıkartılan tebliğlerde SPK’na tabi şirketlerin bu kanuna 

özgü bağımsız dış denetim kuruluşlarınca denetlenmesinde usul ve esaslar açıklanmıştır.  

Bağımsız dış denetim kuruluşlarının SPK’na tabi şirketlerde yaptığı denetimin 

vergi denetiminden farkına gelince; yukarıda meslek mensuplarının yaptığı denetim ile 

ilgili açıklamalar burada da geçerli olup, SPK’nda meslek mensuplarının yaptığı 

denetimle ilgili Kanun ve tebliğlerle özel düzenleme ve usuller öngörülmüştür.  
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Bağımsız denetimin öngörüldüğü bir diğer kaynak TTK Tasarısıdır. TTK 

tasarısında denetim konusu 397. ve devamı maddelerde yer almakta olup, tasarıyla 

şirketlerde denetim konusunda köklü değişiklikler öngörülmüştür. Tasarının 

397.maddesinde; Anonim şirket ve şirketler topluluğunun finansal tabloları ile yıllık 

raporunun denetçi tarafından denetleneceği, denetçinin denetiminden geçmemiş finansal 

tablolar ve yıllık raporun düzenlenmemiş hükmünde olacağı belirtilmiştir.  

Tasarı ile anonim şirket ve şirket topluluklarının finansal tablolarının, yani 

hesaplarının denetlenmesi sistemi tamamen değişmiştir. 6762 Sayılı TTK’nda şirketin üç 

kanuni organından biri olan ve uzman bilgisine sahip bulunmayan “murakıp(lar)” eli ile 

yapılan denetleme yerini taslakta, bir bağımsız denetleme kuruluşunun veya yeminli mali 

müşavirin yaptığı finansal tablolar ile raporların, dolayısıyla, muhasebenin sürekli 

denetimine bırakmıştır. Taslağa göre, küçük anonim şirketlerde denetim en az iki yeminli 

mali müşavir (YMM) veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) tarafından 

yapılabilir. Denetimin, denetçilik mesleğinin gereklerine, etiğine ve uluslararası 

standartlara göre yapılması gerektiği taslakta açıkça yerini almıştır.  

Tasarının 399.maddesinde denetçinin seçiminin genel kurula ait olduğu ve 

seçilen denetçi ile sözleşmeyi yönetim kurulunun yapacağı belirtilmiştir. Ayrıca maddede 

gerektiğinde denetçinin mahkeme tarafından da atanabileceğini düzenlemiştir. Denetim 

yapabilecek olanlar ise YMM ve SMMM’lerdir(Taslak 400.md).  

Denetçi, denetimin sonucunu, şirketin veya topluluğun finansal tablolarına 

koyacağı bir denetçi raporunda özet şeklinde belirtir. Denetçi raporu, denetimin konusu, 

türü ve kapsamı yanında denetçinin, denetimin sonucuna ilişkin değerlendirmesini de 

içerir. Denetçi, herhangi bir itiraz iler sürmediği takdirde, denetçi raporunda, 398 inci 

madde uyarınca yapılan denetimde herhangi bir aykırılığın belirlenmediğini; şirketin 

veya topluluğun finansal tablolarının, denetçinin denetim sırasında oluşan bilgilerine ve 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenen muhasebe standartları 

uyarınca yaptığı finansal ve karlılık durumuna ilişkin resminin gerçeğe uygun 

bulunduğunu ve gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığını açıklar.  

Denetçi raporunda, denetimin sonucu, yönetim kurulunun sorumluluğunu 

gerektirecek bir durumun mevcut olup olmadığını ortaya koyacak, sorunlara işaret edecek 

ve herkes tarafından anlaşılabilecek tarzda belirtilir. Şirketin varlığını sürdürmesi 

hakkındaki önemli belirsizlikler raporda Türkiye Denetim Standartları Kurulu tarafından 

tanımlanmış çerçevede ayrı olarak açıklanır. Denetçi, raporlamasını Türkiye Denetim 

Standartlarında öngörülen şekilde, şartsız, şartlı ve olumsuz görüş ve görüş bildirmeme 

şekillerinde yapar. 
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Tasarıyla ticaret şirketlerinin denetiminin bağımsız dış denetim kurumlarınca, bu 

bağlamda 3568 Sayılı Yasadaki meslek mensuplarınca yapılması öngörülmektedir. 

Yapılan bu denetim “bağımsız dış denetim” olmasının yanında bu denetimin konusu 

“finansal-mali tablolar denetimi”dir. Denetimin türü ise “uygunluk denetimi”dir.   

Tasarıyla getirilecek yeni düzenlemelerle kurumsal yönetim ve dürüst resim 

ilkeleri   (TTK tasarısı: md.515) bağlamında tam bir denetimin sonuçlarının, açık, 

anlaşılabilir ve kamuyu aydınlatma ilkeleri uyarınca düzenlenmiş bir raporla pay sahipleri 

başta olmak üzere ilgililere sunulması amaçlanmıştır. Böylece şirketlerin muhasebesinin 

bağımsız dış denetim sayesinde ülkemizin şirketlerini, pazarlarını ve borsalarını, finansal 

sonuçlarına güvenilir konuma getireceği düşünülmüştür. Öylelikle, işletmelerimizin dış 

pazarlarda rekabet güçlerini yükseltebileceği öngörülmüştür. Bu öngörü aynı zamanda 

konunun vergi denetiminden farkını da ortaya koymaktadır.  

       

III-KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE PLAN 

 

 Denetim kavramını açıklarken belirtildiği gibi, genel anlamıyla denetim 

kavramının kapsamı oldukça  geniştir. Genel anlamıyla denetim kavramı, Sayıştay 

Denetimi, Bağımsız dış denetim kuruluşları ve meslek mensuplarının yaptığı denetim, 

vergi denetimi, Anayasal denetim, teftiş, yüksek kurulların yaptığı denetimleri de içinde 

barındırır. İnceleme konumuz genel anlamıyla denetim kavramı içersinde yer alan vergi 

denetimidir. 

Vergi denetimi kavramı da kapsamlıdır. Bu kavramın içersinde, vergi idaresinin 

yükümlüyü denetim yolları olan yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplamanın yanında 

vergi idaresinin iç denetimi (teftiş), beyanname kontrolü gibi dolaylı vergi denetim 

yollarıyla, 3568 Sayılı Yasa kapsamında “tasdik” uygulaması, vergi kaçakçılığı suçları 

kapsamında Masak denetimi ve mali polis denetimi de girer. Bunlar, geniş anlamıyla 

vergi denetim kavramı içersinde yer almakla birlikte, vergi idaresinin yükümlüyü 

denetimden farkına yukarıda değinilmişti.  

Asıl inceleme konumuz olan vergi denetimi kavramı dar bir yorumla; doktrinde 

genellikle “Vergi İdaresinin Yükümlüleri Denetleme Yolları” olarak bahsedilen48 ve 

hukuki bir ayırım olan VUK’nun Yedinci Kısmı, 127-152. maddeler arasında 

                                                
48 Bkz; KANETİ, Vergi Hukuku, s.165 vd., SABAN, Nihal, Vergi Hukuku, Der Yayınevi, Gözden 
Geçirilmiş ve Yenilenmiş 3.Baskı, İstanbul 2005, s.169 vd. Farklı bir kavram içersinde inceleme için 
bkz. ÖNCEL/ÇAĞAN/KUMRULU, s.99 vd. (Bu Kitapta Vergi İdaresinin Yükümlüyü Denetim 
Yolları, “Vergi Tarhına Ön İşlemler” başlığı altında incelenmiştir).  
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düzenlenen; yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama olarak sayılan denetim araçları 

açısından incelenecektir. Bu ayrımlar hukuki birer nitelendirme olmakla, vergi idaresinin 

yapmış olduğu denetim faaliyetlerine hukuki boyutundan bakıp, işin muhasebe, denetim 

teknikleri, denetim nedenleri, amaçları, denetim elemanlarının ve gelir idaresinin 

sorunları gibi ayrı birer çalışma konusu olabilecek yönlerine değinilmeyecektir.  

Çalışmanın İlk Bölümü; Tarihçe ve Çeşitli Hukuk Sistemlerine Toplu Bakış 

başlığını taşımakta olup, bu bölümde vergi denetiminin Türk Hukukunda ve Dünyada 

tarihçesi, Avrupa Topluluğu Ülkeleri, Amerikan hukuku gibi çeşitli hukuk sistemlerinde 

yükümlünün denetimi müessesi incelenecektir. İkinci Bölüm; vergi idaresinin 

yükümlüyü denetiminin hukuki çerçevesini incelemeye ayrılmıştır. Bu başlık altında, 

vergi idaresinin yükümlüyü denetiminin dayanak ve sınırları, Anayasa, yasalar ve Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında incelenecektir. Üçüncü Bölümde; vergi 

denetiminde idari yapı başlığı aklında vergi idaresi örgütünün denetim yapısı ve vergi 

denetimi yapmaya yetkili denetçiler incelenecektir. Dördüncü ve Beşinci Bölümde; 

vergi idaresinin yükümlüyü denetim araçları olan; yoklama, inceleme, arama ve bilgi 

toplama incelenirken; ikili ayırıma gidip, yoklama ve bilgi toplamayı “araştırmaya 

yönelik vergi denetim araçları” başlığı altında Dördüncü Bölümde, inceleme ve arama 

ise “incelemeye yönelik vergi denetim araçları” başlığı altında Beşinci Bölümde 

incelenecektir. Temel hak ve özgürlüklere müdahale sonucu doğuran denetimler sırasında 

ve sonrasında ortaya çıkan sorunlar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve 

kanunlarla, AİHM ve yüksek mahkeme kararları bu incelemeye ışık tutacaktır. 

  Devletin yükümlüler üzerinde vergi denetim yetkisini kullanması bireyin hak ve 

özgürlüklerine müdahale sonucunu doğurur. Bireyin sahip olduğu hak ve özgürlükler ise 

mutlak ve sınırsız olmayıp, Devlet belli şartlarda bunlara müdahale edebilir. Bu durum 

iki önemli sorunu gündeme getirir; hak ve özgürlüklerin kapsamı ve sınırı ile Devletin 

müdahalesinin sınırı. Bunlar, demokratik toplum düzeni ve hukuk devleti bağlamında 

çözümlenmesi gereken sorunlardır. Sorunun bir tarafında vergilendirme yetkisine sahip 

demokratik hukuk devleti, diğer yanda kendisine vergi ödevi yüklenen hak ve 

özgürlüklere sahip bireyler (yükümlüler) bulunmaktadır. Devlet ile bireyin menfaatlerinin 

çatışdığı bu durum, her iki taraf açısından uyulması gereken hukuk kurallarının 

belirlenmesinin yanında, çözümü gereken bazı sorunları da gündeme getirir. İşte 

çalışmanın amacı da; vergi denetimlerinde ve denetime bağlı olarak vergi idaresince 

yapılacak işlemlerde, uyulması gereken hukuk kurallarıyla, ortaya çıkan sorunların 

tespitine yöneliktir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TARİHÇE VE ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNE TOPLU 

BAKIŞ 

 

& 2. TARİHÇE 

 

I. DÜNYADA VERGİ DENETİMİNİN TARİHÇESİ  

 

Tarihte bilinen ilk denetim örneği ilkçağda Mısır medeniyetine ilişkin olup, bu 

dönemde firavunların tarımsal ürünlerden alacakları verginin tespiti için mabetlerde özel 

olarak denetim elemanları yetiştirilmiş, bu kişiler tarımsal ürünlerin tespiti ile bu şekilde 

ödenecek vergilerin denetimi görevini üstlenmişlerdir49. Daha sonraları Atina’da maliye 

tahsildarlarının hesaplarını inceleyen ve bu tahsildarların yolsuzluklarını ortaya çıkaran 

denetleme kuruluşları görülmektedir. Roma İmparatorluğunda kamu maliyesinin kontrolü 

Kester adı verilen denetçiler eliyle yapılmaktaydı50. 

Ortaçağ döneminde ise; o dönemin sanat ve edebiyat dallarında olduğu gibi 

ekonomik yönlerden de önemli bir durgunluk oluşmuş, ardından ekonomik gelişmelere 

paralel olarak muhasebe ve denetim müessesesi de yeniden önem kazanmaya ve 

gelişmeye başlamıştır51. Nitekim 14. yüzyılın başlarında İngiltere’de ilk defa “Auditor-

Denetçi” kavramı kullanılmaya başlanmış ve devlet gelirlerini tahsil eden memurların 

hesaplarının da bu denetçiler tarafından denetlenmesi esası getirilmiştir52.  

Denetçiliği bir meslek olarak yapan kişilerin ilk örgütü 1581 yılında Venedik’te 

“Collegrodei Rexonati” isimli bir devlet kuruluşu olarak ortaya çıkmıştı ve bu kuruluşa 

mesleki bir sınavdan geçilerek üye olunabiliyordu53.  

19. yüzyılın başlarında sanayi devriminin öncülüğünü yapan Anglo-Sakson 

ülkelerindeki ekonomik gelişmeler muhasebe denetimi ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu 

ihtiyaç modern muhasebe denetiminin doğuşunu hazırlamıştır. Sanayi devriminin 

beraberinde getirdiği teknolojik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle büyük işletmeler 

kurulmaya başlanmış ve sermaye sahipleri işletmelerin yönetimini profesyonel 

                                                
49 YAYMAN, Derya, “Vergi Denetiminde Etkinliğin Sağlanması”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir 1999, s.8. 
50 YAYMAN, s.8. 
51 YAYMAN, s.8. 
52 YAYMAN, s.8. 
53 ÖZKANLI, M.Sedat, “Çağdaş Vergi Denetimi ve Yeminli Mali Müşavirlik”, Vergi Dünyası Dergisi, 
Sayı 119, Temmuz 1991, s.18-21. 
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yöneticilere bırakmışlardır. Öte yandan hisse senetleri borsalarının da gelişmesi şirket 

sahipliğini geniş kitlelere yaymıştır. Bu şekilde sermaye sahipleri ve şirketi yönetenlerin 

ayrılması beraberinde sermaye sahiplerine sermayelerinin yönetimi ve kendilerine 

sunulan faaliyet sonuçlarını kontrol etmek ihtiyacı doğurmuştur. Bunun için ortaklar 

adına bağımsız ve uzman kişiler tarafından işletme hesaplarının denetimi yoluna 

gidilmiştir. Zamanla bu denetim işletmeye kredi veren kuruluşların ihtiyacı olan bilgileri 

sağlamaya ve devletin vergi alacağını güvence altına almayı sağlayacak şekilde mali 

tablolarda yer alan bilgilerin doğruluğunu da araştırma biçimine dönüşmüştür. 

Devamında bu uygulamalar yasal düzenlemelerle de pekiştirilerek denetimin saygın ve 

bağımsız bir kurum haline gelmesi sağlanmıştır54.    

Anglo-Sakson ülkelerinde sanayi devrimiyle gerçekleşen bu gelişmeler diğer 

Avrupa ülkeleri ve ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde de benzer şekilde olmuştur. 

Günümüzde ekonomik gelişme göstermiş ve serbest piyasa ekonomisinin 

uygulandığı her ülkede, bağımsız çalışan uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılan denetim 

yasal düzenlemelere bağlanarak kurumsallaştırılmıştır. Bu meslek mensuplarının 

nitelikleri, faaliyet esasları, hukuki ve ahlaki görevleri, yetki ve sorumlulukları yasal 

düzenlemelere tabi tutularak devletçe güvenilirleri onanmış ve kendilerine mesleklerini 

yerine getirmeleri için yetkiler verilmiştir. Bu kişilere ABD’de “diplomalı kamu 

muhasipleri”, Anglo-Sakson ülkelerinde “fermanlı muhasipler”, Almanya’da “iktisat 

murakıpları” gibi isimler verilmiştir55. 

 

II. TÜRKİYE’DE VERGİ İDARESİ VE DENETİMİNİN TARİHÇESİ  

 

1.Vergi İdaresi 

 

Osmanlı döneminde 1938 yılına gelene kadar tam anlamıyla bir Maliye 

Bakanlığı teşkilatı yoktu ve bu dönemlerde mali işlerle uğraşan teşkilatın başında “Nazır” 

yerine ancak “birinci sınıf muhasip” veya “Defterdar” olarak adlandırılan bir memur 

bulunmaktaydı. 1838 yılında yayınlanan bir “Hattı-Hümayun”la devlet teşkilatı içinde 

resmen bir Maliye Nezareti kurulmuştu. Bu nezaretin yapısı her biri bir Reis’in 

başkanlığında Dairelerden oluşmaktaydı. Bu daireler Haraç Dairesi(Baş Vergisi), 

“Avarız” ve “Bedeli Nuzil” denilen ve kentlerden mahalleler itibariyle alınan resimlerle 

                                                
54 YAYMAN, s.9. 
55 YAYMAN, s.9. 
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ilgili dairelerdi ve bir anlamda günümüz gelir idaresinin görevleri de bu daire tarafından 

yürütülüyordu56. 

1881 yılında Maliye Nezareti “Heyet-i Merkeziye” ve “Heyet-i Mülhaka” 

şeklinde merkez ve taşra teşkilatı olarak iki ayrı kuruluş haline getirilmiştir. 1908 yılında 

Meşrutiyet Döneminde, Maliye Nezareti'nde görev ve teşkilatında değişiklikleri yapılmış, 

Maliye Nezareti aralarında Gelirler Umum Müdürlüğü de bulunan sekiz müdüriyete 

ayrılmıştı57.  

Maliye Bakanlığı 1923 yılında kurulmakla birlikte, 2996 Sayılı “Maliye Vekâleti 

Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun”58 ancak 29 Mayıs 1936 tarihinde kabul 

edilmiştir. Bu Kanunda gelir idaresi “Varidat Umum Müdürlüğü” ismiyle 

düzenlenmiştir59.  

2996 sayılı Kanun’da 10.8.1942 tarih ve 4286 Sayılı Kanun’la60 yapılan 

değişiklikle Varidat Umum Müdürlüğü kaldırılmış ve Vasıtasız Vergiler ile Vasıtalı 

Vergiler Umum Müdürlükleri kurulmuştur. 29.05.1946 tarih ve 4910 Sayılı Kanun’la61 

bu defa Vasıtasız Vergiler ve Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri'nin kaldırılmış ve 

yerine “Gelirler Genel Müdürlüğü” kurulmuştur62.  

1982 yılında vergi itiraz ve temyiz komisyonları kaldırılarak yerine vergi 

mahkemeleri kurulmuş, 1993 yılında ise bazı büyük illerde defterdara bağlı Vergi İdaresi 

Başkanlıkları ve Gelirler Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdürlükleri kurulmuştur.  

1960’lardan bu yana vergi idaresinin yapısının değişmesi gerektiği devamlı 

olarak dillendirilmiş ve bu konuda birtakım çalışmalar yapılmıştır. 2000 yılından itibaren 

ise çalışmalar hızlanarak devam etmiştir. Yapılan bu uğraşlar sırasında, IMF, Dünya 

Bankası ve Avrupa Birliği belgelerinde de yer alan, gelir idaresinin mülki idareden 

                                                
56 ARPACI, Altar Ömer, “Vergide Yeni Örgütlenme”, 
http://www.alomaliye.com/altar_omer_vergide_yeni_orgutlenme.htm, s.2. 
57 ARPACI, s.2 
58 2996 Sayılı “Maliye Vekâleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun”, Yayımlandığı 
R.G.Tarihi:05.06.1936, Yayımlandığı R.G.Sayısı:3322. 
59 2996 Sayılı Yasanın 10.maddesinde Varidat Umum Müdürlüğü’nün görevleri şu şekilde 
belirtilmiştir:  “Varidat Umum Müdürlüğü; devletin varidat bütçesini ve esbabı mucibesini hazırlamak, 
varidat kanunlarının tatbikatını idare ve vilayetler varidat teşkilatının faaliyetini tanzim eylemek, 
vilayetlere mevdu Bina ve Arazi Vergilerinin tarh, tahakkuk, tahrir ve tadil işlerine ait kanun ve 
nizamnameleri ve bunlara müteallik tadilleri ihzar etmek ve tatbikattaki ihtilaf ve tereddütler üzerine 
vaki olacak suallere cevap vermek ve bu işlere ait kanuni icapların zamanında yapılmaları için lazım 
gelen tedbirleri almak, varidata tesiri olan bütün kanun projelerini tetkik ve mütalaa beyan etmek, 
kanunlarına göre Maliye Vekaleti'nin mezuniyetiyle terkinleri icabeden vergilerin terkinlerine ait 
muameleleri yapmak, Mali Tetkik Heyeti'nce gösterilecek lüzum dairesinde varidat istatistikleri için 
lüzumlu malumatı toplamak, mahalli idarelerin varidat işlerinin devlet varidat ile alâka ve ahengini 
temin etmek, bu Umum Müdürlüğü'nün vazifesidir.”, ARPACI, s.2-3.  
60 R.G.Tarihi:14.08.1942, R.G.Sayısı:5184.  
61 R.G.Tarihi:07.06.1946, R.G.Sayısı:6327. 
62 ARPACI, s.3. 
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bağımsız bir yapıya kavuşturulması gereği üzerinde durulmuş, ABD Maliye Bakanlığı 

tarafından Gelirler Genel Müdürlüğü’ne teknik destek sağlanmıştır. 2002 yılında ise 

Maliye Bakanlığında özel sektör, üniversite temsilcileri ve Bakanlık mensuplarının yer 

aldığı Vergi Konseyi kurulmuş, bu konseyin çalışmaları sonunda hazırlanan Kanun 

Tasarısı 16.05.2005 Tarih ve 5345 Sayılı “Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun”63 adıyla yürürlüğe girmiştir. Böylece 1950’li yıllardan 

günümüze kadar önemli bir değişiklik ve yenilik olmayan gelir idaresinin yapısında bu 

kanun ile köklü bir değişikliğe gidilmiştir.  

5345 Sayılı Kanun ile Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Gelirler 

Genel Müdürlüğü ile il ve ilçelerde defterdarlıklara ve mal müdürlüklerine bağlı gelir 

birimleri kaldırılmış, yerine “Gelir İdaresi Başkanlığı” adı ile doğrudan Maliye 

Bakanlığına bağlı yeni bir teşkilat kurulmuştur. Bu düzenlemeyle gelir idaresi ABD 

federal vergi idaresi IRS(Internal Revenue Service) de olduğu gibi vali ve defterdardan 

bağımsız bir yapıya kavuşturulmuştur.  

 

2.Vergi Denetimi 

 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde batıdaki gelişmelere uyma çabalarının 

getirdiği sonuçla, Tanzimat döneminden itibaren ciddi bir şekilde denetim işlevini yerine 

getirecek özel birimlerin kurulması ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla 1879 yılında bütün 

mali işlerin doğrudan doğruya Maliye Bakanlığına bağlı ve yetkili bir kurulun kontrolü 

altında bulundurulması amacına yönelik bir “Heyeti Teftişiye-i Maliye” adı altında teftiş 

kurulu kurulmuştur64. 

Ancak Osmanlı’da sanayileşmenin gecikmesi, sanayileşmiş batılı ülkelerde 19. 

Yüzyılda ortaya çıkan bağımsız denetim müessesesine ihtiyaç duyulmasını ve dolayısıyla 

mesleğin gelişim sürecini de geciktirmiştir.  

Temettü vergisinin uygulandığı yıllarda, vergi tahrir ve karineye dayandığından 

vergi denetimine ihtiyaç duyulmamıştır. Cumhuriyet döneminde ise sanayileşmeye önem 

verilmesi ve ekonomik hayatın canlanması ile vergi denetimi konusunda düzenlemeler 

yapma ihtiyacı doğmuştur. 1926 yılında 755 Sayılı Kazanç Vergisi Kanununun yürürlüğe 

girmesiyle denetim önem kazanmış ve vergi denetimi bir müessese olarak bu dönemde 

                                                
63 Kanun No: 5345, Kanun Kabul Tarihi : 05/05/2005, R.G.Tarihi: 16/05/2005,R.G. Sayısı: 25817 
64 ENGİN, Ahmet Sezer, “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Denetimi Açısından 
Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Mali 
Hukuk Bölümü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 1997, s.54. 
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başlamıştır. Bu kanunun öngördüğü beyannamelerin incelenmesi görevi tahakkuk 

memurlarına verilmiştir. Böylece ülkemiz vergi denetiminde ilk vergi denetmenleri 

tahakkuk memurları olmuştur65.  

1927 yılında kabul edilen Muamele Vergisi Kanununda da vergi denetimine yer 

verilmiştir. Ancak denetim yetkisiyle donatılan memurlar gerekli mesleki bilgi ve ihtisasa 

sahip olmadıklarından yapılan çalışmalar istenen sonucu vermemiştir. Bu nedenle 

denetim işlerinde sonraları serbest muhasebecilerden de yararlanılmış, bu kişilerden vergi 

incelemelerinde faydalanılmıştır66. Bu uygulama 1934 yılında 2395 Sayılı Kazanç 

Vergisi Kanunu ve 2430 Sayılı Muamele Vergisi Kanununun kabul edilmesine kadar 

sürmüştür. 

Bu kanunlarla beyannameli mükellef sayısı arttığından vergi denetimi de önem 

kazanmıştır. Bu dönemlerde kazanç vergisi hesap mütehassısı ve muamele vergisi hesap 

mütehassısı adıyla ikili bir örgütlenmeye gidilmiştir. Bu mütehassıslar vergi denetimi ile 

görevli yeni ve düzenli bir kuruluşun elemanları niteliğini kazanmışlardır. 3840 Sayılı 

Kanunla Kazanç Vergisi kanunu değiştirilerek Hesap Mütehassıs Muavinliği müessesesi 

de 1940 yılında ihdas olunmuştur. Bunlar önce ücretli olarak çalıştırılmış, sonradansa 

kadroya alınmışlardır. Kazanç ve muamele vergisiyle ilgili incelemeler yapan bu 

görevlilerin çalışmalarını vergi inceleme yöntemlerinden uzak, daha ziyade şahsi bilgi ve 

tecrübelerine dayanarak yürütmüşlerdir. 

Türk vergi reformuna ilişkin ön çalışmalar 1943 yılında başlamıştır. Beyana 

dayalı vergi sistemine geçiş döneminde girişilen reformun başarılı olması ve ülke çapında 

vergi denetiminin yeni bir açıdan ele alınıp organize edilmesini sağlamak üzere Hesap 

Mütehassıslığı 1945 yılında Hesap Uzmanlığına dönüştürülmüş, defterdarlığa bağlı vergi 

kontrol memurluğu(vergi denetmeni) ihdas edilmiştir. Pul müfettişliğinden varidat 

kontrolörlüğüne dönüşen birim de 1950 yılından sonra Gelirler Kontrolörlüğüne 

dönüştürülmüştür67. 

1950 yılına kadar vergileme tekniğinin idarece takdir, karine usulü, kontrol 

usulü gibi teknikler olması nedeniyle vergi denetimi pek etkin bir şekilde yapılamamıştır. 

İdarece tahkik ve kontrol usulünde vergiye tabi mal, kazanç gibi çeşitli değerlerin gerçek 

miktarının devletin kendi mali teşkilatı ve diğer yardımcı teşkilatları aracılığıyla meydana 

çıkarılması, vergi matrahının incelenmesi ve kontrol edilmesi usulüdür. Bu denetim 

                                                
65 “Türkiye’de Vergi Denetimi Anlayış ve Uygulamalarının Gelişimi”, Yazar ismi belirtilmemiş, 
http://www.huk.gov.tr/turkce/kurul/tarihce.htm, s.1.  
66 Türkiye’de Vergi Denetimi Anlayış ve Uygulamalarının Gelişimi, s.1.  
67 ENGİN, s.55. 
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usulünde gelir vergisinde matrahı oluşturan gerçek ve net gelir miktarını araştırmak için 

mükelleflerin ticari belgi ve defterleri üzerinde incelemeler yapmak, bilanço, kar ve zarar 

tablolarındaki rakamların defterlerdeki kayıtlara uygun olup olmadığını araştırılır. Bu 

sistemde başarı için güçlü bir mali teşkilata ihtiyaç vardır. Karine usulünde ise; vergiye 

tabi gerçek gelirin tespitinden vazgeçilerek, bu miktarın dış karinelere göre tespitine 

gidilir. Doğaldır ki bu usul gerçek gelirin tespitinde yetersiz kalmaktadır68.  

1950 yılına gelindiğinde idari ve denetim yapısı ile bugünkü vergi idaresinin 

kuruluşu büyük ölçüde tamamlanmıştır. 1950 yılından itibaren vergide beyan usulünün 

vergi sistemimizde yerleşmeye başlaması, yeni denetim birimlerinin kurulmasına neden 

olmuştur. Ancak bu dönemde modern bir vergi sisteminin kabul edilmesine rağmen 

denetim mekanizmaları istenildiği gibi işletilememiştir. 1960 lardan itibaren büyüyen 

yerli firmaların ve yabancı firmaların bu yöndeki ihtiyaçlarını gidermek üzere yabancı 

sermayeli denetim kuruluşları da ülkemizde faaliyet göstermeye başlamışlardır. bu 

dönemde gerek devletin denetleme kuruluşlarında gerekse özel sektörde yeterli ve 

nitelikli elemanlar yetişmiş olmasına rağmen gerekli yasal düzenlemelerin yapılamaması 

nedeniyle denetim mekanizmalarına duyulan ihtiyaca rağmen gelişememiştir. 1989 

yılında ise 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile de bağımsız dış denetim kurumu kanuni bir 

düzenlemeye kavuşturulmuştur.  

Bu tarihi süreç içensinde vergi idaresinde yapılan son değişiklik 5345 Sayılı 

Yasayla “Gelir İdaresi Başkanlığı”nın kurulması olmuştur. Yasada vergi denetimi 

açısından bir yenilik ve düzenleme yapılmamış olup, sadece vergi idaresinin 

denetçilerinden gelirler kontrolörleri ile vergi denetim elemanlarının statüleri burada 

düzenlenmiştir. Buna karşın maliye müfettişleri ile hesap uzmanlarının eskiden olduğu 

gibi gelir idaresinin dışındaki statüleri devam etmiştir.  

 

& 3. ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNE TOPLU BAKIŞ 

 

Denetim konusunda Uluslararası uygulama modelleri temel olarak ülkeler 

arasında birbirine yakınlaşmakla birlikte her ülke kendi yönetsel organizasyon yapısına 

uygun denetim modelleri uygulamaktadır69.     

 

                                                
68 ENGİN, s.55. 
69 “Uluslararası Teftiş Standartları ve Ülke Uygulamaları”, Yazar ismi belirtilmemiş, www.tesev.org.tr, 
s.1-2. 
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I. AB HUKUKU 

 

1. İngiltere’de  Vergi Denetimi 

 

İngiltere’de vergi kanunlarını uygulayan İç Gelir İdaresi ve Gümrükler 

İdaresi görev alanlarına giren vergilerin niteliklerine göre kendi denetim 

mekanizmalarına sahiptirler. İç Gelir idaresinin vergi denetim birimleri; uzman 

denetim daireleri ve mahalli denetim dairelerinden oluşmaktadır70.  

Merkezde bulunan uzman denetim daireleri; vergi kaçakçılığı ve vergiden 

kaçınma durumlarını inceleme ve önleme, Uluslararası vergilendirmenin teknik 

yanları ile ilgilenme faaliyetlerinde bulunur. Bu dairede çok iyi yetişmiş ve toplam 

personelin %95 lik oranına tekabül eden vergi müfettişleri inceleme, teftiş, vergi 

sisteminin kötüye kullanılması, adli kovuşturma ile sonuçlanan vergi dosyaları gibi 

olaylara bakarlar71.  

Uzman denetim dairelerinin içinde; ticari kazançların vergilendirilmesi 

konusunda uzmanlaşmış “Soruşturma Şubesi”, Hileli gider yada istihkak talepleri gibi 

çeşitli ve suç teşkil eden kanun dışı durumları inceleyen “İnceleme Daireleri(The 

Investigation Office)”, diğer dairelerin görev alanı dışında kalan vergiden kaçınma, 

vergi kaçakçılığı ve vergi uyuşmazlığı gibi olaylara bakan “Özel Daireler(Special 

Offices)”, Hileli olduğuna dair kuşku bulunan büyük çaptaki mükellef  hesaplarını 

inceleyen “Özel İnceleme Şubesi”, Uluslararası nitelikteki vergi kaçakçılığı olaylarını 

inceleyen “Uluslararası Şube”, yerel vergi dairelerindeki müfettişlerin çalışmalarında 

ülke düzeyinde uygulama birliğinin sağlanması için tavsiye ve çalışmada bulunan 

“Cezalar Şubesi”,  PAYE72 sistemine dahil işverenlerin kayıt ve işlemlerini denetleyen 

“PAYE Denetim Birimleri” bulunmaktadır73. 

Özel Daireler; haklarında daha önce vergi kaydı yada dosyası bulunmayan, yani 

mükellefiyet kaydı bulunmayan maddi durumu iyi olan kişileri incelemeye aldığı gibi, 

müstehcen yayınlardan elde edilen ve geniş çapta vergi kaçakçılığına sebebiyet veren 

olayları da incelemeye almaktadır. Büyük çapta vergi kaçakçılığına konu olan işlemleri 

Özel İnceleme Şubesi incelerken, Uluslararası vergi kaçakçılığı fiillerini ise Uluslararası 

                                                
70 YAYMAN, s.72. 
71 YAYMAN, s.73. 
72 “Pay as you earn (kazanırken öde) ”, sözlerinin ilk harflerinden oluşan bir terimdir. Ülkemiz 
uygulamasındaki kaynakta kesme sistemine benzemektedir. 
73 AKDOĞAN, Vergi İncelemesi, s.50; YAYMAN, s.63-76. 
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Şube incelemektedir. İngiltere’de Gümrükler ve Satış İdaresinde faaliyet gösteren KDV 

Denetim Dairesi ise; mükellefiyet kayıtlarını, KDV konusundaki vergi kaçakçılığı 

fiillerini denetlemektedir74.  

Bir Mükellefin vergi kaçırdığına yönelik yeterli delil ve bilgiler varsa verginin 

konusuna göre İç Gelir İdaresinin veya Gümrükler İdaresinin bir memuru tarafından 

yargı merciine başvurularak buradan alınacak izne göre mükellefin iş yerinde, bina ve 

arazilerinde arama yapılabilir. Bunun süresi iznin verildiği tarihten itibaren 14 gündür ve 

arama yapacak kişi veya kişiler yazılı izinde ismi geçen memurlar olabilir. Arama 

sırasında gerekirse soruşturmayla ilgili her türlü belge, eşya ve evraklara el 

konulabileceği gibi arama yapılacak yerdeki kişilerin üstleri de aranabilir. El konulanların 

bir listesi denetim yapılan yerin ilgilisine verilir. Elkoyma sonucunda işletmenin 

faaliyetlerinin aksamaması için; gerektiğinde işletmenin sorumlusunun bu belgelerden 

yararlanmasına denetimi yapan memur tarafından izin verilir75.   

İç Gelir idaresinde Commissionerlerce yetkili kılınan görevliler işletmelerde 

bulunun bilgisayar kayıtlarını ve bilgisayar yardımcı cihazlarını inceleyebilirler. 

Görevlilerin engellenmesi ve gerekli yardımların yapılmaması halinde para cezası 

kesilebilir. Tüm bu işlemler sırasında denetleme memurları istenildiğinde göstermek 

üzere resmi kimlik taşırlar, ayrıca yaptıkları işlemlerle ilgili gerekli açıklamaları 

mükellefe bildirmekle yükümlüdürler76.  

İç gelir idaresi ve vergi müfettişleri mükellefler ve ilgili diğer kişilerden vergisel 

işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin bir memur aracılığıyla gönderilmesini 28 günden az 

olmamak üzere bir süre belirleyerek isteyebilirler. Yine herhangi bir sermaye 

ortaklığından belirlenen süre içinde ortaklık tarafından çıkarılan tahviller ve hisse 

senetleri ile ilgili, bunların sahipleri hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere her türlü 

kaydın bir örneğini isteyebilirler. Ayrıca menkul kıymetlerin aracı kurumlarından, 

başkası adına bu menkul kıymetlerden gelir sağlayanlardan, satışında ödemelere taraf 

olanlardan gerekli bilgileri isteyebilir77. 

Gümrükler ve Satış İdaresi; mükelleflerin kişisel ve mesleki durumlarında 

meydana gelen değişikliklerin, faaliyete geçen bir işletmenin kayıt ve bildirimi, ortaklık 

bildirimi, ölüm, iflas, aciz halleri gibi, bildirilmesini isterler. İşletme kapsamındaki 

                                                
74 YAYMAN, s.74-77. 
75 ARABACI, Mehmet, “İngiltere’de Vergi Denetimi”, Maliye Dergisi, Sayı:91, Eylül-Ekim 1988, 
s.55-57. 
76 YAYMAN, s.78-79. 
77 YAYMAN, s.79. 
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malların teslim eden, bu mallara ilişkin vergiye tabi hizmetleri yerine getiren  yada söz 

konusu hizmetlerden faydalanan kişiler Commissionerler tarafından istenen bilgileri 

kendilerine verilen sürede vermek mecburiyetindedirler78.   

 

2. Fransa’da Vergi Denetimi 

 

Türkiye’nin idari sistem olarak örgütlenmesinde model aldığı79 Kıta Avrupası 

ülkelerinden Fransa’da denetim bakanlıklar bünyesinde bulunan teftiş kurulları tarafından 

yürütülmektedir. Mali denetim ise esas olarak bakanlıklar arası yetkiye sahip 1816 

yılında Maliye ve Hazine Bakanlıklarının birleşmesiyle oluşan “Ekonomi, Maliye ve 

Sanayi Bakanlığı”nda doğrudan bakana bağlı olarak çalışan Maliye Teftiş Kurulu 

tarafından yapılmaktadır80.  

Teftiş, soruşturma ve incelemelerde Bakanlığın etkin ve verimli çalışmasını 

sağlamak amacıyla kurulmuş olan kurul Genel Maliye Müfettişi ve Maliye 

Müfettişlerinden oluşmaktadır. Bunların teftiş, inceleme ve soruşturma yapma 

görevlerinin yanında kamu politikalarının değerlendirilmesi konusunda danışmanlık 

hizmeti de verme görevleri de vardır81.  

Fransa’da başında müfettiş denilen sorumlunun bulunduğu yerel vergi daireleri 

alt bölümlere ayrılmıştır. Bu birimler ise kontrolörler aracılığıyla yönetilir. Kontrolörlerin 

elinde kendi bölgelerinde bulunan mükelleflerin mükellef kütükleri ve nüfus sayım 

cetvelleri bulunmaktadır. Bunlar kapı kapı dolaşarak kendi bölgelerinde her yıl yoklama 

yapıp mükellefiyet saptamaktadırlar. Asıl görevleri yükümlüyü ve vergi matrahını 

belirlemektir82. 

Fransa’da yoklama ülkemiz uygulamasındaki yoklama müessesesine 

benzemektedir. Yoklamada işyerinde yapılan fiziki kontrollerde stok tespitleri, faturasız 

satışların önlenmesi, kasa defterlerinin günlük olarak tutulup tutulmadığı gibi hususlar 

denetlenmektedir83.  

                                                
78 YAYMAN, s.80. 
79 Ülkemizde de zaman zaman uygulanan “Hayat Standardı” esasının kaynağı Fransızların “Code 
General Des Impots” kavramıdır. Hayat tarzının bazı unsurlarına göre vergilendirilecek gelirin minimal 
götürü takdiri başlıklı 168. maddesinde; bir mükellefin bayan ettiği gelirle sürdürdüğü hayat tarzı 
arasında bir nispetsizlik görülmesi halinde vergi matrahının hayat tarzının bazı unsurlarına göre götürü 
olarak nasıl hesaplanacağı istisnai bir durum olarak düzenlenmiştir. YAYMAN, s.81-82. 
80 Uluslararası Teftiş Standartları ve Ülke Uygulamaları, s.2. 
81 Uluslararası Teftiş Standartları ve Ülke Uygulamaları, s.3.  
82 ERDEM, Burhan, Vergi Yönetimi ve Örgütlenmesi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Yayın No: 223/154, Eskişehir 1981, s.77. 
83 YAYMAN, s.82. 
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Fransa’da vergi incelemesi; şekli inceleme, belgeler üzerinde inceleme ve 

işyerinde inceleme olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır.   

Şekli İncelemede; beyannamede beyan edilen unsurların birbirleriyle uyumlu 

olup olmadıkları, beyanname üzerinde yapılan rakamsal hesaplamaların doğru olup 

olmadığı, mevcut beyannamenin daha önceden verilen beyannamelerle uyumlu olup 

olmadığı gibi hususlar incelenir84.  Yükümlü beyanları üzerinde yapılan bu ön 

incelemede; incelemeyi yapan kişi, yükümlünün işlerine gitmeksizin ve defter ve 

belgelerine inmeksizin denetimini yapmaktadır. Amaç, yükümlünün beyannamesinde 

olması gereken bilgilerin tümünün yer almasını sağlamaktır. Böylece konu daha başından 

ciddi olarak ele alınmakta, gerekli düzeltmeler yapılarak hatalar, yanılgılar büyük ölçüde 

önlenmektedir. Bir tür “mali iç denetim” (le contrôle fiscal interne) diyebileceğimiz bu 

yönteme Fransız Vergi Hukukunda “contrôle sur piéces”(beyanname üzerinde denetim) 

denmektedir85. 

Belgeler Üzerinde İncelemede; Mükellefin vermiş olduğu beyannameler 

mükellefin        dosyasındaki bilgi ve belgelerle karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sırasında 

görevli mükelleften aydınlatıcı bilgiler isteyebileceği gibi, kendisinden bazı düzeltmeler 

yapmasını da isteyebilir. Bu inceleme sonucunda verginin vergi idaresince resen 

belirlenmesi veya iadesi istenen vergilerin uygunluğunun araştırılması gibi durumlar söz 

konusu olabilmektedir. Şüphesiz her iki durumda da beyannamenin beyanname dışı 

unsurlarla detaylı olarak karşılaştırılması söz konusudur86. 

           İşyerinde incelemede; derinlemesine inceleme yapılmaktadır. Yükümlünün 

işyerine gidilerek, beyanından, defter ve belgelerine ve diğer dış kaynaklara inilerek 

yapılan incelemedir. Yükümlünün tüm gelirleri ele alınarak doğruluğu araştırılmaktadır. 

Fransız Vergi Hukukunda bu tür incelemeye “contrôle sur place” (işyerinde denetim) 

denilmektedir87.  

        Fransa’da tüm bu incelemelerde yükümlünün eğitimine ayrı bir önem 

verilmektedir. Vergiler Genel Müdürlüğü’nün yaptığı bir araştırmaya göre denetimden 

geçen yükümlüler beyannamelerini daha iyi doldurmakta ve yanılgılardan büyük ölçüde 

kurtulmaktadırlar88. 

                                                
84 SÜRAL, Arıcan , “Fransa’da Katma Değer Vergisi’nin Kontrolü”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:92, 
Yıl 1990, s.18. 
85KILIÇDAROĞLU, Kemal, “Fransa’da Vergi Denetimi ve Vergi Kaçakçılığı”, 
http://www.tbmm.info/modules.php?name=article&lang=tr&uid=kemalkilicdaroglu&start=70&list=10
&file=index_detay&idMArticle. 
86 YAYMAN, s.82. 
87 KILIÇDAROĞLU, “Fransa’da Vergi…”. 
88 KILIÇDAROĞLU, “Fransa’da Vergi…”. 
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Bu ülkede vergi idaresi vergi güvenliğini sağlamak için bilirkişi kullanma hakkı,  

müsadere hakkı, satın alma hakkı, bilgi toplama hakkı gibi birtakım yetkilerle 

donatılmıştır. Müfettiş düzeyinde bir memurun yazılı izni ile idare ve tahakkuk 

memurları bilgi toplama yetkisini kullanabilmektedirler. Bankalar ise; her yılın sonunda 

müşterilerine ödemiş oldukları faiz ve ortaklara ödedikleri kar paylarını vergi idaresine 

bildirirler ve alınan bu bilgiler mükellefin beyannamesiyle karşılaştırılarak gerçek durum 

tespit edilmeye çalışılır89. 

 

3. Almanya’da Vergi Denetimi 

  

Almanya’da vergi denetimi, geniş anlamıyla, yönetimin ve mükelleflerin 

yasalarla saptanan ilkeler çerçevesinde hareket edip etmediklerinin belirlenmesi olup, 

vergi denetimi, vergi yönetiminin teftişi, vergi incelemesi ve vergi kontrolünü kapsar90. 

Almanya’da “teftiş” nitelikli denetim Sayıştay tarafından ve vergi incelemesi de vergi 

dairesinde bulunan inceleme elemanlarınca gerçekleştirilmektedir.            

Almanya’da bizdeki gibi maliye müfettişi, kontrolör veya kontrol memurları 

yoktur. Vergi denetimi Almanya’da Yüksek Maliye Dairesine bağlı az sayıda ve Vergi 

Dairesi kadrolarında bulunan çok sayıda denetim elemanlarınca yürütülmektedir. Bu 

arada mükellef bildirimlerini kabul eden elemanların da sınırlı bir biçimde hata ve 

eksiklikleri düzeltme yönünde yetkileri bulunmaktadır. Bu elemanlar tarafından yapılan 

inceleme derinliğine bir inceleme olmayıp, bir neve bizdeki beyanname revizyonuna 

benzeyen bir gözden geçirmedir. Asıl incelemeler Vergi Dairesinde bulunan inceleme 

elemanlarınca yürütülmektedir. Yüksek Maliye Dairesine bağlı vergi kaçakçılığı takip 

memurları diğer inceleme elemanlarına göre daha farklı ve geniş yetkilere sahiptirler. Bu 

arada eyaletlerin inceleme elemanları dışında Federal Maliye Bakanlığının da eyaletler 

arası incelemeleri yürütmek üzere denetim elemanları mevcuttur91.  

Almanya’da vergi yönetiminin etkinliğine paralel olarak mükelleflerin vergiye 

karşı olan duyarlıkları vergi kayıp ve kaçağı sorununu önemli ölçüde azaltmış 

bulunmaktadır. Bu arada vergilemenin etkinliği bakımından, Mali Müşavirlerin 

(Wirtschaftsprüfer) de önemli rolü olduğunu belirtmek gerekir92. 

                                                
89 YAYMAN, s.84. 
90 CAN, İsmail, “Türkiye’de Vergi Denetimi Uygulaması ve Eleştirisi”, Maliye Dergisi, Maliye Tetkik 
Kurulu, Sayı:53,  Eylül-Ekim 1981, s.66. 
91 CAN, “Türkiye’de Vergi Denetimi Uygulaması ve Eleştirisi”, s.70. 
92 CAN, “Türkiye’de Vergi Denetimi Uygulaması ve Eleştirisi”, s.70. 
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Vergi incelemesini(Betriebsprüfung), Alman Federal Anayasanın 3/1’inci 

maddesinde yer alan “Bütün insanlar kanun önünde eşittir” ilkesinin bir sonucu olarak, 

vergi sisteminin “eşit vergi yükümlemesini garanti altına alacak kontrol imkanlarıyla 

desteklenmesi” ihtiyacının bir şekli biçiminde düşünmek mümkündür93. 

Yüksek Maliye Dairesine bağlı vergi inceleme elemanları, büyük ticari işletme, 

büyük tarımsal işletme defter ve hesaplarını incelerler. Buna karşın vergi dairesi inceleme 

elemanları, kendi dairelerine bağlı orta, küçük ve çok küçük işletmelerin hesaplarını 

incelerler94. Almanya’da vergi incelemesi yapan tüm elemanlar incelemeyi mükellefin 

işyerinde yapmak zorundadırlar95. 

Vergi inceleme elemanlarınca hazırlanan raporlar vergi idaresi açısından bir 

öneri niteliğinde olup, çalışmalarını daha ziyade mükelleflere yardımcı olma şeklinde 

yürütürler.   Vergi inceleme elemanlarının defter, kayıt ve belgelere elkoyma yetkileri 

olmadığı gibi arama da yapamazlar.  

Yüksek Maliye Dairesine bağlı vergi kaçakçılığı takip memurlarının ise daha 

geniş yetkileri vardır. Mükellefin evinde, işyerinde yada gerek gördüğü yerlerde arama 

yapabildikleri gibi, ilgili her türlü defter, kayıt ve belgelere el koyabilmektedirler ve 

kanıtların ortadan kaldırılması şüphesinde geçici tutuklama yapabilirler96. 

Almanya’da vergi incelemeleri gümrük vergisi ve özel tüketim vergileri dışında, 

beyana dayalı devlet ve diğer kamu kuruluşlarına ait her türlü vergilerde yürütülmektedir. 

Gümrük ve tüketim vergileri ise özel işletme inceleme elemanları tarafından denetime 

tabi tutulmaktadır97. 

Almanya’da idarenin tüm ülkeye dağılımı esasına göre, vergi incelemelerinin 

planlanması merkez örgütünün yanı sıra taşra örgütlerince de yapılmaktadır. Vergi 

daireleri bünyesinde özel inceleme büroları vardır. Bu bürolar bölgeler halinde tek elden 

düzenlenmekte ve yönetilmektedir. Böylece bir taraftan idari dağılma sağlanırken, diğer 

yandan açıklık ve tutarlılık kaybedilmemiş olmaktadır98. 

Merkez vergi inceleme elemanları incelemeye başlamakla vergi dairesinin bir 

elemanı haline gelmekte iken, vergi kaçakçılığını takip elemanlarının yönetimleri, 

                                                
93 CAN, “Almanya’da Devletin…”, s.28. 
94 AKDOĞAN, s.59. 
95 AKDOĞAN, s.59. 
96 AKDOĞAN, s.59. 
97 AYDINOĞLU, İ.Hakkı, “Akçalı Denetim(Bizde ve Dünyada)”, Maliye Enstitüsü Konferansları 
1965, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayınları, No:199-181/23, Ankara 1966, s.162, 
AKDOĞAN, s.60. 
98 ALAYBEK, Ali, “Almanya’da Vergi Murakabesi ve Mali Kaza”, Maliye Vekaleti Maliye Tetkik 
Kurulu Yayını, No:1959-98, Damga Matbaası, 1959, s.7. 
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tamamen ayrı ve son derece geniş yetkilere sahip olduklarından, Yüksek Maliye 

Dairesince yapılmaktadır99. 

Mükellefler istenilen bilgileri bildirimlerinde belirtmek zorunda olup, bildirim 

ve ekindeki belgeler bildirimi alan görevli tarafından inceleme elemanı gibi kontrol 

edilmektedir. Eksiklikleri tamamlattığı gibi, hataları düzelttirip, mükelleften gerekli 

bilgileri isteyebilmektedir. Bu düzenleme bizdeki beyanname revizyonuna benzemektedir 

ve asli bir inceleme faaliyeti değildir.  

Asıl inceleme faaliyetlerini yürütenler vergi inceleme elemanları ve vergi 

kaçakçılığı takip memurlarıdır. Bu elemanlar tüm inceleme sürecini yürütmekte ve 

çalışmalarını bir rapor halinde bağlı bulundukları birime vermektedirler. Vergi inceleme 

elemanlarının raporları daha ziyade bir öneri niteliğinde iken, vergi kaçakçılığı takip 

elemanlarınınki daha kesin hüküm ifade eder100.       

     

4. İtalya’da Vergi Denetimi 

 

Avrupa ülkeleri arasında yolsuzlukla mücadele konusunda deneyim sahibi olan 

İtalya’da vergi denetimi; 1939 yılında kurulan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na 

hiyerarşik örgütlenme dışında bağlı olarak kurulan “Kamu Mali Denetim Birimi(Servizi 

Ispettitivi Di Finanze Pubblica-S.I.D.F.P ” tarafından yapılmaktadır101 

Kamu Mali Denetim Birimi, merkezde Mali Denetim Birimi(Servizi Ispettitivi 

Di Finanze) ve Merkezi Denetim Birimi, yani Vergi Müfettişleri Merkez Servisi (Servisio 

Cenrale Degli Ispettori Tributari) olmak üzere iki birim halinde çalışmaktadır. Bu 

denetim birimlerinin temel görevi ise; teftiş, inceleme ve vergi yasalarına uygunluk 

denetimi yapmaktır102.    

İtalyan Maliye Bakanlığının vergiye yönelik örgütlenmesinde göze çarpan 

önemli bir farklılık, gelir idaresi dışında ve doğrudan bakana bağlı bir tür vergi polisi 

birimi ihtiva etmesidir (Guardia di Finanza). Bu birimin denetim görevi mükelleften 

gerekli tutanakları almasıyla tamamlanır ve bu tutanaklar, incelemenin tamamlanması 

amacıyla ilgili yerel denetim bürolarına gönderilir103.  

                                                
99 KANDAŞ, Bahri, “Federal Almanya’da vergi Kanunlarının Tatbikatında Cari Olan Kontrol İşlemleri, 
Vergi Kaçakçıları ile Mücadele Şekil ve Usulleri, Murakabe ve Kontrol Organları”, (Yayınlanmamış) 
Bilim Raporu, İstanbul 1965, s.24-26., AKDOĞAN, s.61.   
100 AKDOĞAN, s.62. 
101 Uluslararası Teftiş Standartları ve Ülke Uygulamaları, s.4. 
102 Uluslararası Teftiş Standartları ve Ülke Uygulamaları, s.4.  
103 DOĞAN, Can/KAPUSUZOĞLU, Tuncay, “Çeşitli Ülkelerde Vergi Denetiminin Organizasyonu ve 
Çıkarılabilecek Bazı Dersler”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:283, Mart 2005, s.22.  
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Vergi Müfettişleri Merkez Servisi (SECIT), doğrudan doğruya Maliye Bakanına 

bağlıdır. Görevi, gelir idaresi bünyesindeki bürolarca ve Guardia di Finanza tarafından 

gerçekleştirilen denetimleri takip etmek ve özellik arbeden durumlarda, mükellefler 

nezdinde bizzat vergi denetimi yürütmektir. Merkezi seviyedeki vergi incelemelerinin 

yukarıda belirtilen ve doğrudan bakana bağlı olan Vergi Müfettişleri Merkez Servisince 

(SECIT) yürütülmesine karşılık, bölgesel veya yerel ölçekli denetimler Gelir İdaresi 

bünyesindeki denetim birimleri tarafından yerine getirilmektedir104. 

SECIT (Vergi Müfettişleri Merkez Servisi), bakanlığın değişik birimlerinden 

topladığı bilgi ve verileri değerlendirerek, vergisel yönden "riskli" bulunan mükellef 

gruplarını belirler ve Maliye Bakanına bir program önerir. Bakan da bu bilgi ve öneriler 

doğrultusunda hem gelir idaresinin denetimle görevli büroları tarafından hem de Gardia 

di Finanza tarafından yürütülmesi öngörülen bir yıllık program ilan eder. Yıllık 

programda belirtilen ölçütler doğrultusunda denetlenebilecek mükelleflerin listesi, 

denetimle görevli birimler itibariyle bilgi işlem merkezinden listeler halinde çıkarılar ve 

ilgililere gönderilir105.  

     

II. AMERİKAN HUKUKU 

 

Denetim ne kadar etkin ise kayıt dışılık ve dolayısıyla vergiden kaçınma eğilimi 

o kadar azdır. Vergi denetimi yasalara uymayanlar açısından ciddi bir risk haline 

gelmedikçe vergi kayıplarının önüne geçebilmek de mümkün değildir106. Bu konuda 

kayıt dışılığın ve vergi kaçakçılığı boyutlarının çok düşük olduğu ABD’nde; vergi 

kaçırmanın nimetinin küçüklüğüne karşın, yakalanmanın külfetinin çok büyük olduğu 

görülmektedir. Vergi cezalarının tam olarak ve yaygın bir şekilde uygulanması 

mükelleflerin hemen tamamının gelirlerini eksiksiz ve doğru beyan etmelerine etkili 

olmaktadır107. ABD’nde vergi yasalarına gösterilen gönüllü vergi verme düzeyine 

bakıldığında, yasal faaliyetlerden doğan vergi borcunun yaklaşık %85’inin gönüllü olarak 

beyan edilmesi ve ödenmesi ile dünyadaki en yüksek istek düzeylerinden birini 

oluşturduğuna inanılmaktadır108. Bunda ise bu ülkede vergi kaçırmanın topluma karşı 

                                                
104 DOĞAN/KAPUSUZOĞLU, s.22. 
105 DOĞAN/KAPUSUZOĞLU, s.22. 
106 AYDEMİR, Şinasi, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 
İstanbul 1995, s.223.  
107 TUNÇ, Ömer, “ABD’nde Vergi İncelemesi”, Maliye Yazıları, Sayı:17-18, Mart-Haziran 1989, s.62. 
108 AK, Bülent, “Maliye Bakanlığı Denetim Elemanlarının Performansı”, Vergi Dünyası, Yıl 12, 
Sayı:200, Nisan 1998, s.62. 
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işlenmiş bir suç olarak değerlendirilmesinin ve cezaların etkili uygulamasının rolü 

bulunmaktadır109.  

Gelirler kontrolörleri, gerçek kişilerin karmaşık nitelikteki beyannameleri ile 

şirketler, ortaklıklar, işveren beyannamelerini ve tüketim vergisi beyannamelerini 

incelemektedirler110. İncelemeleri sırasında vergi kaçakçılığı ve suç teşkil eden hileli 

işleri saptarlarsa incelemeyi durdurup istihbarat servisini uyarmaktadırlar. Bunun yanında 

işyeri ve konutlarda arama yapabilen, bulunan belgelere el koyabilen, gerektiğinde 

yükümlüleri tutuklama yetkisine sahip olan, yükümlülerle ilişkili üçüncü kişilerden bilgi 

isteyebilen, diğer bulunan kanıtlayıcı belgelere inerek ve gerektiğinde işyeri inceleme 

elemanları ile birlikte çalışabilen “kaçakçılık servisi inceleme ve soruşturma elemanları” 

vardır111.    

Vergi denetim elemanları, gerçek kişilerin beyannamelerini IRS’nin yerel vergi 

dairesinde mükellefle yüz yüze görüşerek incelemekte olup, az muhasebe bilgisi 

gerektiren gerektiren kira gelirleri gibi basit vergilendirme konuları üzerinde inceleme 

yapmaktadırlar112. Revizyon niteliğinde, defter ve belgelere bakılmadan yapılan 

çalışmaları “büro inceleme elemanları” yürütmekte olup bunlar, mükellefin giderleri, 

bağışlarla ilgili indirimleri ve çok basit vergi meselelerini incelemektedirler113.   

ABD’nde mevcut beyanname kabul ve işleme sistemine göre, beyannameler 

posta yoluyla alınmakta, tasnife tabi tutularak kodlanmakta ve bilgisayara işlenmektedir. 

Bilgisayarlarda da beyannameler kontrol edilip elektronik ortamda Ulusal Bilgisayar 

Hesap Merkezine(National Computing Center) gönderilmekte ve vergi iadeleri yine posta 

yoluyla mükelleflere gönderilmektedir114.  

ABD’nde vergi denetimi posta yoluyla, görüşme yoluyla dairede veya 

yükümlünün işyerinde yapılmaktadır.  

Daire Denetimi(Office Audit); bölge idarecisinin ofis temsilcisi tarafından 

IRS’nin ofisinde ya da yazışma yoluyla yapılmaktadır. Mükellef haklarının, itiraz 

yollarının ve problemin anlatıldığı bir mektupla dairede denetim başlamaktadır. Bu 

mektup üzerine mükellef ya inceleme elemanı ile görüşmekte ya da gerekli bilgileri posta 

                                                
109 KOBAN, Emine, Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi Sorunu Ve Önlenmesinde Vergi Denetiminin Rolü, 
Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:16 Sayı:3,Ekim 1998, 
http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/3/koban/koban2.html, s.3. 
110 ABD İç Gelir İdaresi(IRS) İncelemesi, s.20. 
111 ŞEKER, s.87. 
112 ABD İç Gelir İdaresi(IRS) İncelemesi, s.20. 
113 ABD İç Gelir İdaresi(IRS) İncelemesi, s.20. 
114 YAYMAN, s.65. 
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yoluyla inceleme elemanına göndermektedir115. 

İşyerinde Denetim(Field Audit): genellikle ticari ve zirai kazanç sahiplerinden 

kurum beyannameleri ile profesyonel işlerle uğraşan mükelleflerin beyannameleri için 

yapılır. Yükümlünü defter ve belgelerini incelemek, yaşam biçimini gözden geçirmek 

için bir süre yükümlüye yakın olarak işyerinde çalışılır116. İşyerinde veya dairede yapılan 

incelemelerde, inceleme elemanı delil bulabilmek için bütün defter, kayıt ve belgelere 

cebren bakabilme konusunda yetkilidir117.  

IRS vergi denetimi yaparken beyanname seçiminde matematiksel formüller 

kullanır. Hata içeren ve önemli ölçüde vergi kaybı içeren beyannameler seçilir118. Vergi 

denetim elemanı mükellefle ilk görüşmesinde yaptığı incelemenin mahiyetini ve 

mükellefin haklarını bildirmektedir. Mükellefin talebi halinde IRS görevlisi vergi 

miktarının tespit ve tahsilatıyla ilgili olarak aralarında yapılan görüşmenin ses kaydının 

yapılmasına izin verebilir119.  

ABD’nde vergi incelemesi, mükellefin vergisel yükümlülüklerini doğru olarak 

yerine getirip getirmediklerini belirlenmesi için, federal vergilere ilişkin olarak verilen 

her türlü beyannamelerin seçimi ve incelenmesini kapsayacak ülke düzeyinde bir denetim 

programı ile yürütülmektedir. Vergi İncelemesi; beyannamelerin bilgisayar tarafından ön 

kontrolü, vergi incelemesine alınacak beyannamelerin seçimi, vergi incelemesine 

alınacak muhtemel beyannamelerin inceleme elemanlarınca gözden geçirilmesi şeklinde 

üç aşamada yapılmaktadır120. 

İlk aşamada; posta ile gönderilen beyannameler imza eksiği, eklenmesi gereken 

formların eksikliği gibi hususlarda önincelemeye tabi tutulur, eksikler mükellefe bildirilip 

tamamlanması istenir. Ardından verilen beyannamelerden hangilerinin incelemeye tabi 

olacağı matematiksel formüllerle, hata çıkma olasılığı yüksek beyannameler belirlenir. 

Öncelikle beyannameler bilgisayar ile matematiksel hatalar yönünden denetlenir. 

Mükellef borçlu çıkarsa ödemesi istenir, fazla tahsilat varsa iade edilir ya da mahsup 

edilir. İkinci aşamada; indirilmesi mümkün olmayan indirim kalemleri incelenir. Bu 

inceleme özel olarak yazılmış programlarla yapılır121. Vergi denetim servislerince 

                                                
115 AKDOĞAN, s.44. 
116 ŞEKER, s.156. 
117 AKDOĞAN, s.44-45. 
118 SAYIN, Mahmut, “Amerika Birleşik Devletlerinde Vergi İdaresi ve Denetim Usulleri”, Vergi 
Sorunları Dergisi, Sayı:95, Ağustos 1996, s.9. 
119 YAYMAN, s.63. 
120 YAYMAN, s.64-66. 
121 İzin verilmeyen indirimler programı(Unallowable Items Program) adı verilen bu program ile beyan 
edilen gelirlerin karşıt incelemesi yapılarak beyan dışı bırakılan gelir saptanır. Beyannamelerin 
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incelemeye alınacak olanların belirlenmesinde tesadüfü seçim, özel hedef seçimi ve 

ayrımcı fonksiyon sistemi kullanılmaktadır122.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
incelemeye alınmasında kullanılan programlardan biri de; sorgulanabilir indirimler programıdır. Bu 
programla beyannamenin tamamı veya belli beyan unsurları ayrıntılı incelemeye alınır.   
122 ÇAĞLAYAN, Toper, “ABD’nde Vergi Beyannamelerinin Kontrolünde ve Vergi İncelemesine 
Alınacakların Seçiminde Bilgisayar Kullanımı, Vergi İncelemesine Alınma Süreci ve Vergi İncelemesi 
Sonuçları”, Maliye Dergisi, Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Yayını, 
Sayı:75, Mayıs-Haziran 1985, s.8. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

VERGİ DENETİMİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ  

 

& 4. VERGİ DENETİMİNİN HUKUKSAL DAYANAK VE SINIRLARI 

 

I. ANAYASAL DAYANAKLARI VE SINIRLARI 

 

1. Anayasal Dayanakları 

 

Vergi ve vergi denetimi Anayasayla teminat altına alınan; kişi özgürlüğü ve 

güvenliği, özel yaşamın gizliliği, mülkiyet hakkı, konut dokunulmazlığı, haberleşme 

özgürlüğü gibi bireyin temel hak ve özgürlükleriyle, sosyal ve ekonomik durumlarına 

müdahalenin en yoğun olarak gerçekleştiği123 alanlardandır. Bu özelliğinden dolayı, 

verginin alacaklısı olan Devletin, vergi toplamaya ve bunu sağlamaya yönelik kurallar 

belirleyip, tedbirler alırken ve bunları uygularken, öncelikle Anayasayı dayanak noktası 

olarak almalıdır.  

Anayasada vergi ile ilgili hükümler “Vergi Ödevi” başlığını taşıyan 73. 

maddesinde düzenlenmiştir. 1982 Anayasası Madde 73’e göre; 

 

“Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle 

yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 

amacıdır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 

ve kaldırılır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve 

indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı 

sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir”. 

 

1982 Anayasasının 73.maddesi herkese vergi ödevi yüklerken, Anayasada yer 

alan diğer düzenlemelerle birlikte devletin vergi alacağına, bu bağlamda vergi alacağını 

sağlamaya yönelik vergi denetimine dayanak oluşturmaktadır.  

1982 Anayasasının 2. maddesinde belirtilen Cumhuriyetin sosyal niteliği, 

                                                
123 GÜNEŞ, Gülsen, Verginin Yasallığı İlkesi, Alfa Yayınevi, İstanbul 1998, s.131. 
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bireylere bazı haklar ve güvenceler vermenin yanında ödev ve yükümlülükler de getirir. 

Bireyler devletin sosyal niteliği gereği bu ödevleri yerine getirme ve yükümlülüklere 

katlanmak mecburiyetindedirler124. Nitekim 1982 Anayasasının “Temel Hak ve 

Hürriyetlerin Niteliği” başlığını taşıyan 12.maddesinin birinci fıkrasında; “Herkes, 

kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere 

sahiptir” denildikten sonra ikinci fıkrasında; temel hak ve hürriyetlerin, kişinin 

topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva edeceği 

belirtilmiştir. 

Demek ki bireyin sahip olduğu temel hak ve hürriyetler mutlak özgürlüğü ihtiva 

etmediği gibi, bireye birtakım ödev ve sorumluluklar yüklemektedir. İşte vergi ödevi 

bireyin topluma, bu bağlamda Devlete karşı olan ödev ve sorumluluklarından biridir.  

1982 Anayasasının 5.maddesine göre Devletin Temel Amaç ve Görevleri; Türk 

milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve 

demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; 

kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle 

bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, 

insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 

çalışmaktır. Devlet, Anayasa ile kendisine yüklenen görevleri yerine getirmede birtakım 

gelir kaynaklarına ihtiyaç duyar.  Devletin ihtiyaç duyduğu en önemli gelir kaynağı ise 

vergilerdir.  

Devlet, mali egemenliğinin bir sonucu olarak vergi koymakta ve otorite hakkını 

kullanarak vatandaşlarından hukuksal zor altında vergi toplamaktadır. Bu durum devletin 

sahip olduğu vergilendirme yetkisini ifade etmektedir. Vergilendirme yetkisi ise; devletin 

ülkesi üzerinde egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve 

fiili güçtür. Bu yetki devletin mali alanda sürdürdüğü egemenliğin içerdiği yetkilerin en 

önemlilerindendir ve kamu hizmetlerini yerine getirmek için gereksinim duyduğu mali 

kaynakları vergilendirme yetkisini kullanarak karşılar125.  

Anayasa Mahkemesi Devletin vergilendirme yetkisini değerlendirdiği 

kararında126; Verginin, devletin kamusal gereksinimlerini karşılaması için egemenlik 

                                                
124 GÜNEŞ, s.108. 
125 ÖNCEL/ÇAĞAN/KUMRULU, Vergi Hukuku, s.33. 
126 AYM, E: 1996/75, K:1997/50,  T:14.05.1997, RG No: 23971, RG Tarihi: 21.02.2000. 
AYM’nin benzer bir kararı; “…Vergilendirme yetkisi, devletin, ülkesi üzerindeki egemenliğine bağlı 
olarak, vergi alma konusunda sahip olduğu hukuksal ve fiili güçten kaynaklanmaktadır. Kamu 
hizmetlerinin görülmesi için gereksinim duyulan malî kaynakların sağlanması amacıyla kullanılan 
vergilendirme yetkisi, dar anlamda, devletin, kamu gelirlerinden sadece vergi koymaya ilişkin yetkisini, 
geniş anlamda ise, çağdaş devletin güvenlik, adalet ve eğitim gibi geleneksel görevlerinin yerine 
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gücüne dayanarak tek taraflı iradesiyle kişilere yüklediği bir kamu alacağı olduğu ve  

devletin egemenliğini sürdürebilmesi ve Anayasa m. 48 de belirtilen hedeflere 

ulaşabilmesi için düzenli mali kaynaklara ihtiyaç duyduğu; devletin, kendisine yüklenen 

görevleri ve istenilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi için bu hizmetlere karşılık 

olan kaynakları vergi koyma ve alma yetkisini kullanarak sağlaması gerektiğinden, vergi 

koyma yetkisinin kullanılmasının, siyasal ve ekonomik bir zorunluluk olduğu; kanun 

koyucu, devletin bu amacı gerçekleştirmesi yönünde ulusal ekonominin gereklerine ve 

sosyal amaçlara uygun olarak Anayasal sınırlar içinde kimi düzenlemeler getirebileceği 

gibi, bunları değiştirmeye ve kaldırmaya da yetkili olduğu tespitini yapmıştır.  

Vergi ödevini düzenleyen Anayasanın 73.maddesi, vergi ile ilgili yasal 

düzenlemelerin hukuksal sınırı belirlemesinin yanında, vergi ödevini Anayasal bir kurum 

haline getirmekte ve bu maddenin içeriğinde yer alan; “verginin genelliği”, “mali güçle 

orantılı olması”, “vergi alınmasının zorunluluğu”, “verginin hukuksal zor altında 

alınması” ilkeleri vergi denetiminin Anayasal dayanaklarını oluşturmaktadır.   

 

a. Verginin Genelliği ve Mali Güçle Orantılı Olması İlkesi  

 

1982 Anayasasının 73/1.maddesinde yer alan; “herkes…mali gücüne göre vergi 

ödemekle yükümlüdür” hükmü, “verginin genelliği ve mali güçle orantılı olması 

ilkeleri”ne  işaret etmektedir.  

Verginin genelliği diye bağımsız bir ilkenin olmadığını ifade eden görüşte; 

bunun yasallık ilkesinin içeriğinde yer aldığı, 73/1. maddede geçen “Herkes…” 

kavramının, anayasal düzlemde bir hukuk kuralının genelliğini ifade ettiği127, “….vergi 

ödemekle yükümlüdür” şeklindeki ifadenin ise vergi ödevinin genelliğini içerdiği 

belirtilmektedir128.  

                                                                                                                                       
getirilmesinin yanında, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer alanlara katkısının gerektirdiği giderleri 
karşılamak için gerçek ve tüzelkişilere getirdiği her türlü malî yükümlülüğe ilişkin yetkisini 
kapsamaktadır. Bu yetkiye dayanılarak, kamu giderlerini karşılamak amacıyla alınan vergi, 
Anayasa’nın 73. maddesine göre gerçek ve tüzelkişilerin yasalarla belirlenmek koşuluyla malî 
güçlerine göre yerine getirmek zorunda oldukları bir yükümlülüktür. Devlet bu yolla kamu giderlerini 
karşılamak için veya malî politikasının gereği olarak piyasa ekonomisinden bütçeye gelir 
aktarmaktadır…”, E.No:1997/62, K.No: 1998/52, T: 16.09.1998, R.G. No: 24206, R.G. Tarihi: 
20.10.2000. 
127“vergi ödemekle yükümlü herkes ile; vatandaş-yabancı, gerçek yada tüçel kişi gibi, bütüne 
ulaşılabilecek parçalardan söz ediliyordur…” , SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.47. 
128 “…belki de şöyle düşünmek gerekiyor; Anayasanın 10.maddesinde “Herkes…kanun önünde eşittir. 
Şeklindeki düzenleme, eşitlik ilkesi içinden, bağımsız bir genellik ilkesi çıkarmaz. Ayrıca hukuk 
devletinde bağımsız bir genellik ilkesinin verginin yasallığı ilkesinden yada onun içeriğinden farklı bir 
şey söylemesi mümkünmüdür diye düşündüğümüzde; hukuk devleti ile yasa devletinin karıştırıldığı bir 
süreçte, anayasanın da yasalar gibi her şeyi yazması, ülkemiz pratiği, böyle bir ilkenin belki maddi 
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Verginin genelliği ilkesi, bir toplumda yaşayan herkesin mali gücüne göre vergi 

yükümlüsü olması129 anlamına gelip, genel vergi yükünün, mali gücü vergi ödemeye 

elverişli olanlar arasında, mali güçle orantılı olarak dağıtılmasını da içerir130. Bu ilke aynı 

zamanda bir zorunluluğu da ifade eder. Mali gücün bir vergilendirme ilkesi olmadığını 

ifade eden görüşte; Anayasanın 73.maddesinin “mali güce göre” vergi ödemekle ilgili 

kural koyduğu, bunun ise, mali gücü aynı olanların eşit, farklı olanların farklı vergi 

ödemesi şeklinde bir ölçü olduğu ve bunun anayasal eşitlik ilkesi ile birlikte 

değerlendirmesi gerektiği belirtilmektedir131. 

Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 73/1 maddesinde yer alan ilkeleri tanımladığı 

kararlarında; “…Vergide genellik ilkesi … herhangi bir ayırım yapılmaksızın mali gücü 

olan herkesin vergi yüküne katılmasını ve vergi ödemesi anlamını içerir. Mali güce göre 

vergilendirme, verginin, yükümlülerin ekonomik ve kişisel durumlarına göre alınmasıdır. 

Bu ilke, aynı zamanda vergide eşitlik ilkesinin uygulama aracı olup, mali gücü fazla 

olanın mali gücü az olana göre daha fazla vergi ödemesini gerektirir. Vergide eşitlik 

ilkesi ise mali gücü aynı olanlardan aynı, farklı olanlardan ise farklı oranda vergi 

alınması esasına dayanır. Diğer bir anlatımla, yükümlülerin genel vergi yüküne kendi 

ödeme güçlerine göre katılmalarıdır…”132 demek suretiyle verginin genelliği ilkesini, 

mali güçle orantılı olması ve eşitliği ilkeleri ile birlikte değerlendirmiştir.  

Demek ki; Devletin amaçlarını gerçekleştirmesi için toplum içinde yaşayan 

herkesin, sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin elde ettiği gelir, servet ya da harcamalar 

üzerinden mali gücüne göre vergi ödemesi gerekmektedir. Bireylerin sahip olduğu gerçek 

mali gücün ortaya çıkartılması, tespit edilmesi ise ancak bir araştırma veya soruşturma 

faaliyetiyle gerçekleştirilebilir. Bunun en önemli aracı ise, vergi idaresinin yükümlüler 

nezdinde yapacakları vergi denetimleridir  Vergi denetimi ile kayıt dışı unsurlar kayda 

alınmakta, vergi mükelleflerinin ödemesi gereken vergiler araştırılmaktadır.  

Verginin genelliği ilkesinin yaşama geçirilmesi, tek başına bu yolla oluşturulan 

maliye ve vergi politikalarının vergi yasalarına normlar halinde yerleştirilmesi ile 

gerçekleşmez. Vergi yasaları uygulanırken ve vergi denetimleri yapılırken yükümlünün 

                                                                                                                                       
gerekçesini oluşturur, ancak hukuksal gerekçesini oluşturmaz...”, SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, 
s.47.  
129 ÖNCEL/ÇAĞAN/KUMRULU, s.40. 
130 KANETİ, Selim, “Türk Vergi Hukukunun Anayasal Temelleri”, İktisat-Maliye Dergisi, Cilt:31, 
Nisan 1984, s.28-29. 
131 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.52-53. 
132AYM, E.No: 2003/48, K.No: 2003/76, T: 23.07.2003, R.G. No: 25580, R.G. Tarihi: 11.09.2004; 
Benzer tanımlar için bkz AYM, E.No: 2001/36, K.No: 2003/3, T:16.01.2003, R.G. No: 25296, 
R.G.Tarihi: 21.11.2003, AYM, E.No: 1997/54, K.No: 1997/67, T: 26.11.1997, R.G. No: 23988, R.G. 
Tarihi: 09.03.2000. 
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gerçek mali durumu araştırılmak suretiyle bu ilke hayata geçirilebilir133. Bu ilke tam 

manasıyla uygulandığında da vergi yükünün eşit dağılımı sağlanmış olur. 

 

b. Verginin Alınması Zorunluluğu ve Verginin Zorla Yürütüm Yoluyla  

    Alınması İlkesi 

 

Anayasanın 5.maddesi gereğince kendisine yüklenen görevleri yerine getirirken 

vergiye ihtiyacı olan Devletin, verginin alacaklısı sıfatıyla yasal koşulları 

gerçekleştiğinde vergiyi tahsil etmesi gerekmektedir. Devlet yasal düzenlemelere 

dayanarak, ilgili  birimleri vasıtasıyla, vergilerin tahsiline ilişkin yürütme görevini de 

yerine getirecektir. İdarenin   olduğu yerde sadece yürütme değil, aynı zamanda yürütme 

yükümlülüğü de vardır134. Vergi bir kamu alacağıdır. Bu nedenle özel hukuktan 

kaynaklanan bir alacak gibi Devlet kamu alacağını tahsil etmekten vazgeçemez. Devlet, 

bu alacağını tahsil etmek zorundadır.  

Verginin alınmasının zorunluluğu ilkesi, devlet açısından emredici bir ilke 

olarak vergiyi toplama görevini mutlaka yerine getirmesini isteyecek ve yönetim de 

vergiyi toplamaktan vazgeçemeyecektir135. Bu devletin kendisinden beklenen kamu 

hizmetlerini kararlı ve devamlı bir surette yerine getirebilmesi için gereklidir.  

Devlet verginin toplanması zorunluluğunun bir sonucu olarak ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunu araştırmak, kayıt dışılığı ortadan kaldırmak ve vergi kayıp ve 

kaçaklarının önüne geçmek için aynı zamanda vergi denetimi de yapmak zorundadır. 

              

2. Anayasal Sınırları 

 

“Vergide hukuk fikri, ilk kez, siyasal iktidarı ellerinde bulunduranların sınırsız 

güçlerinin sınırlandırılmaya başlaması ile ortaya çıkmıştır. Vergileme yetkisinin 

sınırlandırılması, demokratik düzenin temeli olmuş ve bu düzenin gelişmesine olanak 

yaratmıştır. Parlamentoların yasama yetkilerinin kökeninde; vergilendirme gücünün 

sınırlandırılması konusundaki savaşımlar vardır…Vergilendirme yetkisi, bir kamu 

hukuku kavramı olarak, devlete yalnız haklar değil, uymak zorunda olduğu belli ödevler 

de yükler. Bu ödevler vergilendirme yetkisinin sınırlarını oluşturur”136.  

                                                
133 ŞEKER,  s.51. 
134 GÜNEŞ, s.19, DURAN, Lütfi, “İdare Alanının Düzenlenmesinde Teşrii ve Tanzimi Tasarrufların 
Sınırları”, İHFM, Cilt:XXX, Sayı: 3-4, İstanbul 1964, s.473.  
135 GÜNEŞ, s.19.  
136 ÇAĞAN, Nami, Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1982, s.5. 
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“Vergileme yetkisinin niteliği, özellikleri ve kapsamı anayasal kurallarla 

belirlenir. Bu yetkinin kullanılma biçimi ve sınırları çoğu kez anayasalarda 

belirlenir”137. 

 

Demek ki, vergilendirme yetkisini sadece bir hak olarak değil, Devlete yüklenen 

belli görevler açısından da değerlendirmek gerekecektir.  

Devletin vergi denetim yetkisi de, vergilendirme yetkisinin bir parçasıdır. Devlet 

vergi denetim yetkisini kullanırken, bu yetkinin dayandığı hukuksal dayanakları, ilkeleri 

ve kendisine yüklenen görevleri göz önünde bulundurması gerekir. Devletin bir birimi 

olan vergi idaresi bir yükümlüyü denetlerken, vergilendirmeyle ilgili tüm anayasal 

ilkelerle yasal düzenlemeleri denetlenen yükümlüde kişiselleştirilmekte ve o kişide 

belirlemektedir. Bu bağlamda bir tarafta devletin anayasal, yasal hak ve görevleri ile 

yetkileri, diğer yanda bireyin hukuku söz konusudur138.  

Devletin mali egemenliği onun varlığının ön koşulu ve zorunlu bir sonucudur139. 

Devlet bu mali egemenliği ve otorite hakkını görevlileri aracılığıyla kullanırken bunun 

sınırını, yani bireylerin kişisel hak ve özgürlüklerine müdahalenin sınırlarını belirlemek 

gerekecektir.    

Anayasa Mahkemesi verdiği bir kararda;  

 

“…Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan haklarına dayanan, 

bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her 

alanda adaletli bir  hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı 

durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve 

yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, Anayasa’nın ve yasaların üstünde 

yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri  bulunduğu bilincinde olan devlettir.  

Anayasa’nın 73. maddesinde, herkesin kamu giderlerini karşılamak üzere mali 

gücüne göre vergi ödemekle yükümlü bulunduğu, vergi yükünün adaletli ve dengeli 

dağılımının, maliye politikasının sosyal amacı olduğu, vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı öngörülerek 

Anayasa’nın 2. maddesinde nitelikleri belirtilen hukuk devleti ilkesi vergilendirme 

ilkeleri yönünden somut biçimde dile getirilmiştir. 

Buna göre, devletin vergilendirme yetkisinin sınırı, aynı zamanda kişilerin hak 

                                                
137 ÇAĞAN, Vergilendirme Yetkisi, s.6. 
138 ŞEKER, s.49. 
139 KANETİ, Selim, “Türk Kamu Maliyesinin Anayasal Temelleri (I)”, İktisat-Maliye Dergisi, Cilt:36, 
Ağustos 1989, s.8, ŞEKER, s.49. 
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ve özgürlüklerinin de sınırını oluşturduğundan, bu yetkinin keyfiliğe kaçacak biçimde 

kullanılmasının önlenmesi, hukuk devleti olmanın gerekleri arasında öncelikli bir yere 

sahip bulunmaktadır. Vergilendirme alanında olası keyfi uygulamalara karşı düşünülen ilk 

önlem, kuşkusuz yasallık ilkesidir. Ancak vergilerin yasayla getirilmesi, yalnız başına 

vergilendirme yetkisinin keyfi kullanılarak adaletsiz sonuçlar doğurmasını 

engelleyemeyeceğinden, yasallık ilkesi yanında verginin genel ve eşit olması, idare ve 

kişiler yönünden duraksamaya yol açmayacak belirlilik içermesi, geçmişe yürümemesi, 

öngörülebilir olması ve hukuk güvenliği ilkesine de uygunluğunun sağlanması gerekir.  

Vergide genellik ilkesi, herhangi bir ayırım yapılmaksızın malî gücü olan 

herkesin vergi yüküne katılmasını ve vergi ödemesini  ifade eder. Malî güce göre 

vergilendirme, verginin, yükümlülerin ekonomik ve kişisel durumlarına göre alınmasıdır. 

Bu ilke, aynı zamanda vergide eşitlik sağlanmasının uygulama aracı olup, malî gücü fazla 

olanın malî gücü az olana göre daha fazla vergi ödemesini gerektirir. Vergide eşitlik ilkesi 

ise  malî gücü aynı olanlardan aynı, farklı olanlardan ise farklı oranda vergi alınması 

esasına dayanır. Vergi hukuku alanında kabul gören ve Anayasa ile de güvence altına 

alınan vergilendirme esaslarından, beklenmedik doğal felaketler, savaş ve seferberlik 

hali, siyasi, ekonomik ve sosyal krizler gibi toplumu temelden sarsabilecek olaylar 

nedeniyle farklı düzenlemeler getirilmesi mümkün ise de, bunun dışındaki düzenlemeler, 

sosyal adaleti, sosyal refahı ve sosyal güvenliği sağlamakla yükümlü olan hukuk devletinin 

bu niteliği ile bağdaşmaz…”140  

 

demek suretiyle Anayasal vergilendirme ilkelerini Devletin vergilendirme 

yetkisiyle birlikte değerlendirmiş ve devletin vergilendirme yetkisinin sınırının, kişilerin 

hak ve özgürlüklerinin sınırı olduğunun altını çizmiştir.  

                 

a. Verginin Yasallığı İlkesi  

 

1982 Anayasasının Vergi Ödevi başlıklı 73.maddesinin 3.fıkrası; “Vergi, resim, 

harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır.” hükmünü 

içermektedir.  

Anayasa Mahkemesi de bu konuda verdiği bir kararında;  

 

 “…Mahkememizin yerleşmiş içtihatlarında da açıkça belirtildiği üzere, 

Anayasa Koyucu, her çeşit mali yükümün kanunla konulmasının buyururken, keyfi ve 

                                                
140 AYM, E.No:2003/73,K.No:2003/86, K.Tarihi:7.10.2003, R.G.Tarihi:20.12.2005, R.G.Sayısı: 26029. 
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takdiri uygulamaları önlemeyi amaçlamıştır. Kanun koyucunun yalnız konusunu belli 

ederek bir mali yükümün ilgililere yükletilmesine olur vermesi, bunun kanunla 

konulmuş sayılabilmesi için yeterli neden olamaz. Mali yükümlerin matrah ve oranları, 

tarh ve tahakkuku, tahsil usulleri, yaptırımları, zamanaşımı, yukarı ve aşağı sınırlar 

gibi çeşitli yönleri vardır. Bir mali yüküm bu yönleri dolayısıyla yasayla yeterince 

çerçevelenmemişse , kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarını hatta temel haklarını 

etkileyecek keyfi uygulamalara yol açabilmesi mümkündür. Bu bakımdan mali 

yükümler belli başlı öğeleri de açıklanarak ve çerçeveleri kesin çizgilerle belirtilerek 

yasalarla düzenlenmelidir…”141.  

 

Yüksek Mahkeme kararında, mali yükümlerin bireylerin sosyal ve ekonomik 

durumları, temel haklarını etkileyecek keyfi uygulamalara yol açabileceği belirlemiş ve 

bu düzenlemelerin yasayla yapılmasının gereğine değinmiştir.  

Verginin yasallığı ilkesi, Anayasada ve AYM kararında belirtildiği gibi; her 

türlü mali yükümün yasa ile düzenlenmesi ve çerçevesinin yasa ile belirlenmesidir. 

Verginin yasallığı ilkesinin bir gereği olarak; vergiler ancak parlamentodan çıkan bir yasa 

ile öngörülebilecek(temsilsiz vergi olmaz), sadece yasa vergiyi düzenleyebilecek(yasasız 

vergi olmaz ilkesi) ve bu yasanın vergi ile ilgili tüm özellikleri ele alan tam bir vergi 

yasası(verginin belirgin olması ilkesi) olması gerekecektir142. 

Hukuk devleti ilkesi, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına 

alınmasını gerektirir. Devlet vergilendirme yetkisini kullandığı sırada bireylerin çeşitli 

hak ve özgürlüklerini sınırlandırabilir. Vergilendirmenin temel hak ve özgürlüklerle ilgili 

olması vergilerin yasallığının ana gerekçesini oluşturmaktadır143.  

Vergilerin yasallığı ilkesinin bir gereği olarak usule ilişkin vergilendirme 

hükümlerinin de yasalarda tüm ayrıntılarıyla düzenlenmesi gerekmektedir. O halde vergi 

idaresinin yükümlüleri hangi yollarla denetleyeceği, denetime kimlerin yetkili olduğu, 

denetimin usul ve esasları gibi konuların ayrıntılı olarak yasada düzenlenmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde, konunun idarenin takdirine bırakılması keyfiliklere ve hak 

ihlallerine yol açacağı gibi mükellefler açısından hukuki güvenlik ilkesi zedelenmiş 

olacaktır.  

Hatta bireylerin kişisel hak ve özgürlüklerine bir müdahale sonucu doğuran 

vergi denetimleri sırasında ve sonrasında, nezdinde denetim yapılan yükümlü ve 

                                                
141 AYM, 31.03.1987, 20/9 (AYMKD. Sayı:23, s.190), SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.48. 
142 GÜNEŞ, s.14. 
143 ÖNCEL/ÇAĞAN/KUMRULU, s.44. 
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denetimle ilgili kişilere birtakım hukuki güvence mekanizmalarının da vergi yasalarına 

konulması gerekmektedir. Bu konuya, vergi incelemesinde yükümlünün hakları bahsinde 

ayrıntılı olarak değinilecektir.  

 

b. Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Anayasal Kurallar  

 

1982 Anayasasının  İkinci Kısmı 12.maddeden 74.maddeye kadar “Temel Hak ve 

Ödevler”i düzenlemektedir. Anayasanın 12/1.maddesinde; Herkesin, kişiliğine bağlı, 

dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu 

belirtilmektedir. Maddede geçen “herkes” kavramının vergilendirme alanındaki içeriğini; 

vergi ödevi başlığını taşıyan VUK’nun 73.maddedeki “herkes” kavramı ile, gönderme 

yapılan VUK 8/1.maddedeki “vergi yükümlüsü, vergi kanunlarına göre kendisine vergi 

borcu tereddüp eden gerçek veya tüzel kişidir” biçimindeki tanımlama oluşturur144. 

Bundan hareketle, Anayasada düzenlenen temel haklar, vergilendirme alanında da vergi 

yükümlüsünün temel hakları olarak nitelendirilebilir145.  

Devlet, vergilendirme yetkisini kullanırken gerçekleştireceği eylem ve 

işlemlerde, bireylerin Anayasayla güvence altına alınmış bazı hak ve özgürlüklerine 

müdahale eder. Bu maddeler arasında düzenlenen temel hak ve özgürlüklerden Devletin 

vergilendirme yetkisine karşı duyarlı olanlar; “kişi hürriyeti ve güvenliği”(md.19), “özel 

hayatın gizliliği”(md.20), “konut dokunulmazlığı”(md.21), “yerleşme ve seyahat 

özgürlüğü”(md.23), “mülkiyet hakkı”(md.35), “çalışma ve sözleşme özgürlüğü”(md.48-

49), “sosyal güvenlik hakkı”(md.60) ve “ailenin korunması”(md.41)’na ilişkin 

hükümlerdir146. 

Örneğin  arama sırasında; mükellefin ve kaçakçılıkla ilgisi olanların konutu, 

işyeri ve üzerlerinde arama yapılması, vergi incelemelerinde vergisel işlemlere ilişkin her 

türlü defter, kayıt ve bilgilerin incelenmesi, yoklamada gerektiğinde aracı, belgeleri ve 

malı alıkoyma, alıkonan malın satılması, bilgi toplamada mükellefler hakkında istihbarat 

arşivi oluşturulması kişisel hak ve özgürlüklere yönelik birer müdahaledir. Bu 

müdahalelerle, bireyin iş ve özel yaşamına ilişkin çeşitli bilgiler ortaya çıkarılmakta, 

kişinin konut dokunulmazlığına müdahale edilmekte, tüm malvarlığı durumu 

araştırılmaktadır.   

                                                
144 SABAN, Nihal, “Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İle Bir Vergi Hukuku Kavramını 
Okumak:Arama”, Polis Dergisi, Sayı:36, Temmuz-Ağustos-Eylül 2003, s.94. 
145 SABAN, “Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi…”, s.94. 
146 ÖNCEL/ÇAĞAN/KUMRULU, s.44.  
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Devlet belli şartlar içersinde bireysel hak ve özgürlüklere müdahale ederken ve 

bunların kullanımını kısıtlarken, keyfi uygulamaları önlemek için; müdahalenin anayasal 

çerçeve içersinde yasadan kaynaklanması, açık ve belirgin olması gerektiği gibi, devletin 

pozitif yükümlülüğünün bir gereği olarak müdahalelere karşı gerekli yasal güvencelerin 

de sağlanması gerekmektedir.                      

Anayasada güvence altına alınan bu temel hak ve özgürlükler ise ancak 1982 

Anayasanın 13. maddesinde belirlenen nedenlerle sınırlanabilecektir. 03/10/2001 Tarih 

ve 4709 Sayılı Kanun ile değişik 13.maddesine göre147; Temel hak ve hürriyetler, 

özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen 

sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir ve bu sınırlamalar, 

Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin 

gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.  

Anayasanın 13.maddesi 2001 değişikliğiyle, öncekinden farklı olarak, genel 

nedenlerle hak ve özgürlükleri sınırlayan madde olmak yerine, hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılmasında ilke belirleyen duruma getirilmiştir148. Yani sınırlamaya ilişkin genel 

hüküm özelliğine sahip 13.madde, genel sınırlama hükmü niteliğini yitirerek, genel 

güvence hükmü görünümüne kavuşmuştur149. Böylece 13.madde temel hak ve 

özgürlüklerin sınırlama ölçülerini tespit eden, genel koruma sağlayan bir madde haline 

getirilerek AİHS’nin sınırlama sistemine uygun hale getirilmiştir150.  

Anayasa Mahkemesi vergi düzenlemeleri ile ilgili verdiği bir kararında;  

 

“…vergi düzenlemeleri hemen hemen tüm hak ve özgürlükleri ilgilendirip 

etkileyen bir yasama işlemidir. Devletin akçalı olanaklarının en önemli kaynağı 

olmak yönünden vergi, bu hak ve özgürlükleri kullanma ve bunlardan yararlanmayı, 

tümüyle yada bölümüyle olanaksız kılar. Anayasanın 13.maddesi temel hak ve 

                                                
147 03/10/2001 kabul tarihli, 17/10/2001 tarih ve 24556 mükerrer sayılı R.G.de yayımlanan 4709 sayılı 
Kanunun 2. maddesi ile değiştirilen madde metni: “Madde 13 –(1) Temel hak ve hürriyetler, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu 
düzeni nin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve 
ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun 
olarak kanunla sınırlanabilir.(2) Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik 
toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz.(3)Bu 
maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir”. 
148 ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz, “2001 Yılı Anayasa Değişikliklerinin Temel Hak ve Özgürlüklerin 
Sınırlandırılmasında Getirdiği Yeni Boyut”, www.anayasa.gov.tr/anyargı19/aliefendioğlu.pdf, s.14. 
149 SEZER, Abdullah, 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İlgili Mevzuat, Beta Yayınevi, 1.Bası, 
İstanbul 2004, s.73, 112 no’lu dipnot. 
150 SAĞLAM, Mehmet, “Ekim 2001 Tarihinde Yapılan Anayasa Değişiklikleri Sonrasında 
Düzenlendikleri Maddede Hiçbir Sınırlama Sebebine Yer Verilmemiş Olan Temel Hak ve 
Özgürlüklerin Sınırı Sorunu”, www.anayasa.gov.tr/anyargı19/msağlam.pdf, s.14, ÖZBUDUN, Ergun, 
Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 7.Bası, Ankara 2003, s.102.  



 46 

özgürlüklerle ilgili sınırlama nedenlerini belirleyerek kendi içinde sınırlama olanağı 

tanırken bunun Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak yasa ile yapılabileceği 

koşulunu getirmiş, ayrıca demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı 

olamayacaklarını ve öngördükleri amaç dışında kullanılamayacaklarını vurgulamıştır. 

Güdülen amaç ne olursa olsun, sınırlamalar özgürlüğün kullanılmasını tümüyle 

ortadan kaldıracak düzeyde ve ağırlıkta olamaz. Kamu yararı düşüncesine dayanan 

ceza yaptırımı bile Anayasa ile belirlenen ayrık durumlar dışında bir hak ve 

özgürlükten tümüyle ve sonsuz yoksunluğu gerektirmez. Ancak belirli bir sınırlamayı 

getirebilir ki, bunun da koşulları Anayasanın 13.maddesinde temel nedenler olarak 

sayılmıştır. Hakkı ortadan kaldırıcı, aşırı, ölçüsüz sınırlama Anayasaya aykırı ve 

geçersizdir”151. 

 

demek suretiyle vergi düzenlemelerinde hak ve özgürlükleri sınırlamanın 

ölçüsünü belirlemiştir.  

Anayasanın 13.maddesi temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında; 

“sınırlayıcı” ve “sınırlamayı sınırlayıcı” kurallar şeklinde ikili bir yapıya sahiptir152.  

Sınırlama Kuralları; Temel hak ve özgürlükler; 
 

- Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplerle, 
- Kanunla sınırlanabilir. 

 
Sınırlamayı Sınırlayan Kurallar; Temel Hak ve Özgürlüklerin 

Sınırlandırılması 
 

- Hakkın Özüne, 
- Anayasanın Sözüne ve Ruhuna, 
- Demokratik Toplum ve Laik Cumhuriyetin gereklerine, 
- Ölçülülük ilkesine, 

Aykırı olamaz. 
 

 aa. Sınırlama Kuralları  

   
aaa. Sınırlama Anayasanın İlgili Maddelerinde Belirtilen Sebeplerle 

Yapılabilir 

 

Anayasanın “Konut Dokunulmazlığı”(Madde:21), “Özel Hayatın 

Gizliliği”(Madde 20) gibi Temel Hak ve Özgürlüklerin düzenlendiği maddelerinde, önce 

hakkın niteliği, ardından bu hakkın sınırlandırma sebepleri belirtilmiştir.   

                                                
151 AYM, 07.11.1989, 6/42; R.G. 20484, 06.04.1990, s.29/30, GÜNEŞ, s.45-46. 
152 ALİEFENDİOĞLU, s.14. 
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Örneğin; “Özel Hayatın Gizliliği”ni düzenleyen 20.maddenin birinci fıkrasında 

hakkın niteliği; “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme 

hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz” şeklinde 

belirtildikten sonra, ikinci fıkrasında sınırlama sebeplerinin “Milli güvenlik, kamu 

düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına 

bağlı…”, olacağı belirtilmiştir. Bu fıkranın  devamında da “…usulüne göre verilmiş 

hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel 

kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört 

saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını elkoymadan itibaren kırk 

sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, elkoyma kendiliğinden kalkar” denilerek 

sınırlandırmanın nasıl yapılacağı, yani şekli açıklanmıştır. 

Konut dokunulmazlığını düzenleyen Anayasanın 21.maddesinde de benzer 

sınırlama sebepleri ve şekli yer almaktadır.  

Dava Açma/Adil Yargılanma (38.madde), İspat Hakkı (39.madde) gibi bazı hak 

ve özgürlükler için Anayasa da hiçbir sınırlama sebebi öngörülmemiştir. Bunun anlamı, 

devlet bu hakları hiçbir şekilde sınırlandıramayacaktır. Sınırlandırma; temel hakkın 

koruma alanına dışarıdan yapılan bir müdahale olunca, buradaki sınırlandıramama “temel 

hakkın koruma alanını sınırlandıramama”dır. Ancak Devlet bu hakların koruma alanları 

dışında, kullanım alanlarına sınırlama getirebilecek, bunu ise Anayasal ve nesnel 

sınırlamalar belirleyecektir153.  

Vergi denetimi açısından değerlendirme yaparsak; “suç işlemenin önlenmesi” 

amacıyla yapılan arama ancak “hakim kararıyla” yapılabilecektir. Aynı şekilde yoklama 

denetiminde, yol denetimi sırasında yapılan muvakkat elkoymaya karşı, 24 saat içinde 

hakim onayı gerekecektir. Mevzuattaki aksi yönde bir düzenleme Anayasaya aykırılık 

sorununu gündeme getirecektir. Konuya yoklama bahsinde ayrıntılı olarak değinilecektir.  

  

bbb. Sınırlama Kanunla Yapılabilir 

 

Demokratik hukuk devletlerinde Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinden 

bu yana benimsendiği üzere, temel hak ve özgürlükler ancak halkın temsilcisi olan 

                                                
153 SAĞLAM, Mehmet, s.28/29. 
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yasama organı tarafından ve bir kanunla sınırlanabilir154.     

1982 Anayasasında belirtilen temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması, ancak 

Anayasada belirlenen sebeplerle ve kanunla yapılabilecektir. Bunun anlamı yürütmenin 

herhangi bir kanuna dayanmayan tüzük, yönetmelik, genelge gibi düzenleyici işlemleri 

ile temel hak ve özgürlükleri sınırlayamamasıdır. Ancak bir kanuna dayanmak şartıyla, 

bu kanunun öngördüğü sınırlamaların ayrıntılarına ve teknik noktalarına ilişkin, 

sınırlamaları somutlaştırmaya yönelik olarak düzenleme yapabilir155.   

Vergi denetimleri bireyin temel hak ve özgürlüklerine müdahale sonucunu 

doğurduğundan; Anayasanın ilgili maddelerine uygun olarak, denetim şekilleri, usulü, 

denetime karşı bireyin hakları ve başvuru yolları gibi hususların ayrıntılı olarak kanunla 

düzenlenmesi, konunun vergi idaresinin tüzük, yönetmelik, genelge gibi düzenleyici 

işlemlerine bırakılmaması gerekir.  

Temel hak ve özgürlüklere yapılacak müdahalenin kanuna dayalı olması 

şeklindeki Anayasal kural, sınırlama yapılacak yasanın hukuksal sebebini, “temel 

hakların özüne dokunulmaksızın, yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen 

sebeplere bağlı olarak” (AY m.13) biçiminde de açıkça ifade ederek, yasakoyucunun 

hazırlayacağı yasada sınırlamanın çerçevesini belirlemiştir156.  

 
bb. Sınırlamayı Sınırlayan Kurallar 

 

aaa. Hakkın Özüne Dokunulamaz 

 

Temel hak ve özgürlükler ancak hakkın özüne dokunulmaksızın 

sınırlandırılabilecektir. 1982 Anayasanın 13.maddesine 4709 Sayılı Kanun değişikliği ile 

konulan “hakkın özü” kavramına, 1961 Anayasasında da yer verilmişti. 1961 

Anayasasının 11/2.maddesinde geçen, “hakkın özü” kavramı Bonn Anayasası’nın 19/2 

maddesinden alınmıştır. Alman Anayasa Mahkemesi bu kavramı pek kullanmazken, 

Anayasa Mahkememizin bu kavramla ilgili içtihatları dünya hukuk literatürüne katkı 

                                                
154 FENDOĞLU, Tahsin, “2001 Anayasa Değişikliği Bağlamında Temel Hak ve Özgürlüklerin 
Sınırlandırılması (A.Y.md.13.)”,  www.anayasa.gov.tr/anyargı19/fendoğlu.pdf, s.126-127. Ancak 1982 
Anayasasında bunun istisnası vardır; Olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlükler, olağanüstü hal 
kanun hükmünde kararnameleri (OHAL-KHK) veya Sıkıyönetim kanun hükmünde kararnameleri (SY-
KHK) ile sınırlanabilir (m. 119-122, 148/1). Sosyal ve ekonomik hakları sınırlandırıcı düzenlemeler de 
–içerisinde temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı bir hüküm varsa- KHK ile (AY, md. 91) değil ancak 
yasa ile yapılmalıdır. 
155 GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitapevi, 2.Bası, Bursa 2004, s.113.  
156 SABAN, “Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi…”, s.94 
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sağlayabilecek bir aşama sağlamıştır157.  

Hakkın özü kavramı, genel olarak tanımlamak zordur. Ancak her bir hak ve 

özgürlük için ayrı ayrı tanımlanabilir ve ayrı olarak araştırılmalıdır. Hakkın özü, onun 

vazgeçilmez öğesi, dokunulduğunda söz konusu özgürlüğü anlamsız kılacak olan asli 

çekirdeğidir158. Hakkın özü kavramı “kanunla” sınırlamalarda söz konusudur; sınırlama, 

doğrudan Anayasadan kaynaklanıyorsa bu kavram güvence sağlamaz. Bu kavramın 2001 

değişikliği ile Anayasanın 13.maddesine konulması, özgürlükler rejimini koruması 

açısından, Anayasa Mahkemesine yardımcı olmuştur159. 

Anayasa Mahkememiz hakkın özü kavramına yer verdiği kararlarında; “temel 

hak ve özgürlüklerin özüne dokunup, tümüyle kullanılmaz hale getiren kısıtlamaların 

demokratik toplum düzeninin gerekleri ile uyum içinde olamaz”160 diyerek, hakkın özü 

kavramını tanımlarken demokratik toplum düzeninin gerekleri ile hakkın özü arasında 

bağlantı kurmuş, hakkın kullanılabilir durumda kalmasını ölçü olarak almıştır161. 

Mahkemeye göre; “kanunun koyduğu sınırlama, özgürlükleri yok etmemeli, temel 

hakların kullanılmasını ciddi şekilde güçleştirici, amacına ulaşılmasına engel olucu ve 

etkisini ortadan kaldırıcı bir nitelik taşımamalıdır”162.  

   Vergi denetimi açısından konu değerlendirildiğinde; Anayasanın 

38.maddesi  “suç ve cezalara ilişkin esaslar”ı belirlerken 5.fıkrası; “Hiç kimse kendisini 

ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil 

göstermeye zorlanamaz” hükmünü içermektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu madde 

için Anayasa da hiçbir sınırlama sebebi öngörülmemiştir. Bu durumda; vergi incelemesi 

sırasında VUK 141/2 maddesinde yer alan, tutanakları imzalamaya zorlamak için defter 

ve belgelere elkoymak ve imzalanana kadar geri vermemek, şeklindeki düzenleme 

Anayasanın 38/5 fıkrasına aykırıdır. Yani, söz konusu düzenleme kendini suçlamama 

hakkını kullanılamaz hale getirdiğinden dolayı hakkın özüne aykırılık teşkil eder. Konu, 

vergi incelemesi bahsinde daha ayrıntılı incelenecektir.     

 

  

                                                
157 FENDOĞLU, s.120. 
158 ÖZBUDUN, s.105, FENDOĞLU, s.121. 
159 FENDOĞLU, s.120-121. 
160 AYM, 26.11.1986 Tarih, E:1985/8, K:1986/27, AYMKD, Sayı:22, s.365. ALİEFENDİOĞLU, s.16. 
161 ALİEGENDİOĞLU, s.16-17. 
162 AYM, Esas No: 1976/27, Karar No: 1976/51, Karar T: 18/22.11.1976, AYMKD, Sayı:14, s.368, 
ARSLAN, Zühtü, “Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması: Anayasanın 13.Maddesi Üzerine 
Bazı Düşünceler”, Anayasa Yargısı (2002), Cilt: 19, s.144, www.anayasa.gov.tr.anyarg19.arslan.pdf.  
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bbb. Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Aykırı Olamaz 

 

 Temel hak ve özgürlükler ancak anayasanın sözüne(metnine) ve ruhuna 

(bütününe ve ondan çıkan temel anlama)163 aykırı olmamak şartıyla sınırlanabilir. 

Anayasanın sözü ve ruhundan ne anlamak gerekecektir.  

Kanun koyucunun sınırlandırma yaparken, dokunamayacağı (yasak) bir alan 

vardır ki buna ek güvenceler denilebilir. Örneğin “Her ne sebeple olursa olsun kimse, 

düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz” (Anayasa 12/2.madde) hükmü veya 

“basın ... sansür edilemez” (m.28/1), tutuklama ancak hakim kararıyla yapılabilmesi 

(m.19/3); özel hayatın (m.20) ve haberleşmenin gizliliğine(m.22) ve konuta (m.21) 

Anayasada belirtilen istisnalar dışında hakim kararı olmadıkça dokunulamaması gibi. 

İşte bu yasaklar kanun koyucuyu sınırlar164. Kanun koyucunun bir temel hak ve hürriyeti 

sınırlandırmak amacıyla çıkaracağı kanun, Anayasada yer alan ek güvencelere aykırı ise, 

o sınırlama Anayasanın sözüne aykırıdır165.  

Anayasa Mahkemesi 3213 sayılı Maden Yasası’nın 46.maddesinin Anayasaya 

aykırılığına ilişkin itirazı değerlendirirken, bu maddede yer alan mülkiyet hakkına 

getirilen sınırlamanın, hakkın özüne dokunduğunu, bu nedenle maddenin Anayasanın 

sözüne ve ruhuna aykırı olduğuna karar vermiştir166.  Anayasa mahkemesi bu kararında, 

Anayasanın sözü ve ruhu kavramı ile hakkın özü kavramını birlikte değerlendirmiştir.   

 

ccc. Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Aykırı Olamaz  

  

1982 Anayasasının 13.maddesinde 2001 değişikliğine kadar, “hakkın özü” 

kavramı yerine, “demokratik toplum düzeninin gerekleri” kavramı yer almıştı ve 

                                                
163 ÖZBUDUN, s.104, FENDOĞLU, s.127. 
164 ÖZBUDUN, s.103, FENDOĞLU, s.17. 
165 GÖZLER, s.115, örneğin; basının sansür edilebilmesini öngören bir kanun, Anayasanın “basın 
sansür edilemez” diyen sözüne aykırıdır. 
166 AYM, Esas No:.1993/8, Karar No:1993/31, Karar T:22.09.1993, R.G.No: 21907, R.G. Tarihi: 
16.04.1994.  
Anayasa Mahkemesi; 6570 Sayılı “Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun”a 4531 sayılı Yasa ile 
eklenen ve itiraz konusu kuralları da içeren Geçici 7. maddedeki; “Sözleşmelerde kararlaştırılan kira 
paraları 2000 yılında yıllık % 25, 2001 yılında ise yıllık % 10 oranında artırılabilir. Ancak, taşınmazın 
bulunduğu bölgede rayiç kira parasındaki artış bu oranların altında ise bu oranlar uygulanmaz”, 
şeklinde düzenlemenin mülkiyetin özünü zedeleyeceği,  Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı olduğu 
gerekçeleriyle iptali istemini değerlendirdiği kararında; sözleşme özgürlüğü ve mülkiyet hakkının 
sınırlandırılmasında toplumun ortak yarar ve çıkarlarının bireyin yarar ve çıkarlarının üstünde 
tutulması gerektiği, toplumsal barış ve kamu yararının gerçekleştirilmesi için Anayasa’nın özüne ve 
ruhuna aykırı olmamak koşuluyla sınırlama yapılabileceğini belirterek söz konusu düzenlemeyi 
Anayasaya aykırı bulmayarak iptal isteminin reddine karar vermiştir. AYM, Esas No:2000/77, Karar 
No: 2000/49, Karar Tarihi: 21.11.2000, Corpus.  
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maddenin gerekçesinde; “Getirilen bu kıstas, 1961 Anayasının kabul ettiği öze 

dokunmama kıstasından daha belirgin, uygulanması daha kolay olan bir kıstastır. 

Esasen uluslararası sözleşme ve bildiriler de bu kıstası kabul etmişlerdir.” denilmişti167. 

Demek ki hakkın özü ve demokratik toplum düzeninin gerekleri kavramları 

benzer olup, Anayasanın 13.maddesinde her ikisine de yer verilmiştir.  Anayasa 

Mahkemesi Polis Vazife ve Salahiyet Yasası ile ilgili bir kararında; “…kişinin sahip 

olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez ve devredilmez temel hak ve özgürlüklerin özüne 

dokunup tümüyle kullanılmaz hale getiren kısıtlamalar, demokratik toplum düzeninin 

gerekleri ile uyum içinde sayılamaz…” demek suretiyle demokratik toplum düzeninin 

gereklerini doğal hukuk öğretisine ve demokrasinin evrensel niteliğine uygun biçimde 

algılamış, hakkın özü kavramı ile demokratik toplum düzeninin gerekleri arasında 

birbirine koşut bağlantı bulunduğunu belirlemiştir168.  

 

ddd. Ölçülülük İlkesine Aykırı Olamaz 

 

Sınırlamanın amaca ulaşması için “elverişli ve gerekli” olması, sınırlama ile 

amaç arasında “makul bir oran” bulunması, sınırlamanın genel yararı sağlamada “gerekli 

ve yüklenilebilir” olması, sınırlama ile kamu yararı arasında “makul bir denge” 

bulunması, alt bölümlerini içeren ölçülülük ilkesi, 4709 Sayılı Kanun değişikliği ile 

Anayasanın 13.maddesine girmiştir169.  

Anayasa Mahkemesi bu değişiklikten önce de çeşitli kararlarında ölçülülük 

ilkesinden bahsetmiştir. 1982 Anayasasının 15.maddesi170 bağlamında yaptığı 

değerlendirmelerde ölçülülük ilkesinden söz eden Anayasa Mahkemesi, 430 sayılı 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave 

Tedbirler Hakkında KHK’nin171   bazı maddelerinin iptali istemini değerlendirirken; 

“…Öğretide “ölçülülük ilkesi” olarak adlandırılan bu ölçüte yer veren Anayasa’nın 15. 

maddesinin birinci fıkrasında olağanüstü yönetimlerde temel hak ve özgürlüklerin ancak 

                                                
167 FENDOĞLU, s.17-18. 
168 AYM, Esas No: 1987/16, 1988/8, Karar T:19.04.1988, R.G.Tarihi:23.08.1988, R.G.Sayısı: 9908, 
ALİEFENDİOĞLU,  s.18-19 
169 ALİEFENDİOĞLU, s.20. 
170 1982 Anayasasının “Temel Hak Ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması” başlıklı; “Savaş, 
seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal 
edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya 
tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.” 
Şeklindeki 15.maddesinin 1.fıkrasında temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ile ilgili “durumun 
gerektirdiği ölçü” şeklinde kriter yer almaktadır.   
171 KHK’nin Tarih - No: 15/12/1990 – 430, Yetki Kanunu Tarihi - No: 18/10/1982 - 2709 ; 25/10/1983 
– 2935, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 16/12/1990 – 20727. 
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“durumun gerektirdiği ölçüde” sınırlandırılabileceği öngörülmüştür. Bununla, temel hak 

ve özgürlüklerin kullanılmasının sınırlandırılması veya durdurulması için başvurulan 

aracın, amacı gerçekleştirmeye elverişli, gerekli olması ve araçla amacın ölçülü bir oran 

içinde bulunması anlatılmak istenmektedir…”172, demek suretiyle ölçülülük ilkesinin 

“elverişli ve gerekli”, “makul bir oran” alt bölümlerine değinmiştir.  

Anayasa Mahkemesi bir başka kararında ise ölçülülük ilkesini, hakkın özü ve 

demokratik toplum düzeninin gerekleri kavramları ile açıklamaya çalışmıştır173. 

Bütün Anayasal idari organ, makam veya kişiler, özellikle kolluk görevini ifa 

edenler, ölçülülük ilkesine uymak zorundadırlar. Ölçülülük ilkesinin dayandığı temel 

esaslar ve nasıl kullanılacağı 1979 Yılında BM tarafından “Yasa Uygulayıcıların 

Davranış Kurallarına Dair Uluslararası Sözleşme” çerçevesinde de tespit edilmiştir174.  

Bu sözleşmede geçen “yasa uygulayan görevliler” sözü, üniformalı olsun yada 

olmasın kolluk yetkilerini kullanan tüm görevlileri kapsar. Yasa uygulayıcılar görevlerini 

yerine getirirken insan onuruna saygı göstermeleri, insan haklarını korumaları ve 

gözetmeleri(Sözleşme 2.md) ve güç kullanırken ölçülü hareket etmeleri gerekmektedir175.  

 

c. Adil Yargılanma Hakkı  

  

Anayasasının “Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36/1.maddesinde; “Herkes, meşru 

vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı 

olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” denilmektedir. 

Anayasanın 36/1.maddesine 4709 Sayılı Kanun176 değişikliği ile eklenen “adil 

yargılanma hakkı” terimi daha önce Anayasada yer almıyordu. Fakat bu hakkın 

içeriğinde yer alan ve çeşitli görünümleri olan; mahkemeye başvurma hakkı, silahların 

eşitliği ilkesi, çekişmeli yargılama ilkesi, susma hakkı, kendini suçlamama hakkı, 

                                                
172 AYM, Esas No:1991/6, Karar No:1991/20, Tarih: 03.07.1991,R.G.No: 21165, R.G. Tarihi: 
08.03.1992. 
173“…Anayasanın tüm maddeleri aynı etki ve değerde olup, aralarında bir üstünlük sıralaması 
bulunmadığından, uygulamada bunlardan birine öncelik tanımak olanaklı değildir. Bu nedenle, kimi 
zaman zorunlu olarak birlikte uygulanan iki Anayasa kuralından biri diğerinin sınırını oluşturabilir. 
Ne var ki bu sınırlamaların da temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmaması, demokratik toplum 
düzeninin gerekli kıldığından fazla olmaması ve ulaşılmak istenilen amacı aşmaması, başka bir 
anlatımla ölçülülük ilkesiyle uyum içinde bulunması zorunludur…”, AYM, Esas No: 2001/309, 
Karar No: 2002/91, Karar T: 15.10.2002, R.G. No: 25314, R.G. Tarihi: 12.12.2003. 
174 ATASOY, Ömer Adil, “Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Yeni Bir Kavram; 
Ölçülülük İlkesi ve Yasa Uygulayıcıları Açısından Uyma Zorunluluğu”, 
www.anayasa.gov.tr/anyargı19/atasoy.pdf., s.6.  
175 ATASOY, s.6-7. 
176 03/10/2001 kabul tarihli, 17/10/2001 tarih ve 24556 mükerrer sayılı R.G.de yayımlanan 4709 Sayılı 
Kanunun 14. maddesi ile madde metnine eklenmiştir. 
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masumiyet karinesi, sanık hakları gibi hak ve ilkeler, “adil yargılanma hakkı” terimi 

Anayasaya konulmadan önce de, Anayasanın çeşitli maddelerinin içeriğinde yer 

almaktaydı.  

-  Mahkemeye başvurma ve yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız 

mahkemede yargılanma haklarını içeren “Mahkemeye Başvurma Hakkı”, Anayasanın 

36.maddesinde177 düzenlenmiştir. Bu hakla ilişkili Anayasal hükümler ise; 37.maddede178 

“Kanuni Hakim Güvencesi”, 125.maddede179 “idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı 

yargı yolunun açık olması”, 138.maddede180 “Mahkemelerin Bağımsızlığı”, 142.madde 

“Mahkemelerin Kanunla Kurulması”na ilişkin düzenlemelerdir181. 

- Silahların Eşitliği, çekişmeli yargılama, masumiyet karinesi, duruşmada 

hazır bulunma, susma ve kendini suçlamama, gerekçeli karar, aleni ve makul sürede 

yargılanma hak ve ilkeleri ise Anayasanın 38, 141. maddelerinde düzenlenmiştir182.   

Mahkemeye başvurma hakkını; Anayasanın 125/1 maddesinde yer alan 

                                                
177 Hak Arama Hürriyeti, Madde 36; “(1)Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle 
yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına 
sahiptir.(2)Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz”, 
178 Kanuni Hakim Güvencesi, Madde 37; “(1)Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir 
merci önüne çıkarılamaz.(2) Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne 
çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz”, 
179 Yargı Yolu, Madde 125/1: İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır… 
180 Mahkemelerin Bağımsızlığı, Madde 138; “(1)Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, 
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.(2)Hiçbir organ, makam, 
merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; 
genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.(3) Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama 
Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir 
beyanda bulunulamaz.(4)Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesini geciktiremez”, 
181 Mahkemelerin Kuruluşu, Madde 142; “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve 
yargılama usulleri kanunla düzenlenir”. 
182 Suç Ve Cezalara İlişkin Esaslar, Madde 38; “(1)Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan 
kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç 
için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.(2)Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza 
mahkumiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.(3)Ceza ve ceza yerine geçen 
güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.(4)Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu 
sayılamaz.(5) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya 
veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.(6) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak 
kabul edilemez.(7) Ceza sorumluluğu şahsidir.(8) hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir 
yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.(9)Ölüm cezası ve genel 
müsadere cezası verilemez.(10)İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide 
uygulayamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar 
getirilebilir.(11)Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak 
üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez”. 
Duruşmaların Açık ve Kararların Gerekçeli Olması, Madde 141; “(1)Mahkemelerde duruşmalar 
herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın 
veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir.(2) Küçüklerin 
yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur.(3)Bütün mahkemelerin her türlü kararları 
gerekçeli olarak yazılır.(4)  Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, 
yargının görevidir”. 
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“idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır” hükmü ile birlikte 

değerlendirmek gerekir. Anayasa Mahkemesi bir kararında konuyu “hukuk devleti” 

ilkesiyle birlikte değerlendirmiştir183.  

Anayasa Mahkemesi “mahkemeye başvurma hakkına” ilişkin verdiği bir 

kararında; karşılaştığı bir suçlamaya karşı kişinin, kendisini savunabilmesinin ya da 

maruz kaldığı haksız bir uygulama veya işleme karşı haklılığını ileri sürüp 

kanıtlayabilmesinin en etkili ve güvenceli yolu yargı mercileri önünde dava hakkını 

kullanılabilmesi olduğunu, kişilere yargı mercileri önünde dava hakkı tanınmasının, adil 

bir yargılamanın ön koşulunu oluşturduğunu ve mahkeme önünde hak arama yolunun 

fiilen yahut hukuken geçici de olsa kapatılmasının veya kullanımını imkansız kılan 

koşullara bağlayarak sınırlanmasının adil yargılanma hakkının ihlali anlamına geleceğini 

belirtmiştir184.   

                                                
183 AYM, Esas No: 2001/232, Karar No: 2001/89, Karar T.: 23.05.2001, kararın gerekçesi şöyledir; 
“…4077 sayılı Yasa’da düzenlenen idarî para cezaları, araya yargısal bir karar girmeden, idarenin 
doğrudan doğruya bir işlemi ile, idare hukukuna özgü usullerle verilen ve uygulanan yaptırımlardır. Bu 
yaptırımlar, idarenin eylemin işlendiği yönündeki suçlamasına ve bu konudaki yargısına dayanarak 
idarece doğrudan uygulanmaktadır. Her iki etkinliğin aynı organda toplanmasının doğurabileceği 
sakıncalar, bu kararlara karşı idari yargıya itiraz yolu açılmak suretiyle giderilmiştir. Çağdaş bir 
toplumda bireylerin haksız olabilecek bu tür işlemlere karşı yargılama makamları önünde haklarını 
arayabilmeleri Anayasa’nın 125. maddesindeki “İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu 
açıktır.” ilkesinin olduğu gibi, hukuk devleti olmanın da gereğidir. İdarenin verdiği para cezalarına 
itiraz edildiğinde, idare mahkemesi uyuşmazlığı çözmekte, idarenin uyguladığı yaptırım bir yargı 
faaliyeti sonucunda kesinlik kazanmaktadır…”, Corpus. 
184 AYM, Esas No:2001/5, Karar No: 2002/42, Karar Tarihi: 28.03.2002,R.G. No: 24867, R.G. Tarihi: 
05.09.2002, kararın gerekçesi şöyledir; “…Anayasa’nın 36. maddesinde; “Herkes, meşru vasıta ve 
yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davalı veya davalı olarak iddia ve savunma ile 
adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan 
kaçınamaz”, denilmektedir. Maddeyle güvence altına alınan dava yoluyla hak arama özgürlüğü, 
kendisi bir temel hak niteliği taşımasının ötesinde diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde 
yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlayan en etkili güvencelerden birisini oluşturmaktadır. 
Gerçekten, karşılaştığı bir suçlamaya karşı kişinin, kendisini savunabilmesinin ya da maruz kaldığı 
haksız bir uygulama veya işleme karşı haklılığını ileri sürüp kanıtlayabilmesinin en etkili ve güvenceli 
yolu yargı mercileri önünde dava hakkını kullanılabilmesidir. Kişilere yargı mercileri önünde dava 
hakkı tanınması, adil bir yargılamanın ön koşulunu oluşturur… Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
adil yargılanma hakkının düzenlendiği 6. maddesine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararlarında da, dava yoksa, adil, aleni ve gecikmesiz bir yargılamadan söz edilemeyeceği 
(Golder/İngiltere, 21.2.1975, A 18, s.12, paragraf 37 (b)); mahkeme önünde hak arama yolunun fiilen 
yahut hukuken geçici de olsa kapatılmasının veya kullanımını imkansız kılan koşullara bağlayarak 
sınırlanmasının adil yargılanma hakkının ihlali anlamına geleceği (Airey/İrlanda, 9.10.1979, A 32, 
s.12) belirtilmiştir..itiraz konusu kuralla, kendisine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca 
harcamalara katılma payı tahakkuk ettirilen bir mükellefin buna karşı dava açabilmesi, söz konusu 
payın yarısının önceden ilgili belediyeye ödemesi şartına bağlanmıştır. Harcamalara katılma paylarına 
karşı dava açılabilmesinin böyle bir şarta bağlanarak sınırlandırılmasının, ilgili belediyelerin söz 
konusu gelirleri öncelikle tahsil ederek projelerini kısa sürede tamamlamaları ve bu konudaki dava 
sayısının azaltılarak mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi gibi kamu yararına yönelik nedenlere 
dayandırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak Anayasa’nın 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin 
sınırlandırılması, Anayasa’nın ilgili maddelerinde özel sınırlandırma nedeni bulunmasına bağlı 
tutulmuştur. Anayasa’nın dava hakkının düzenlendiği 36. maddesinde bu hakkın sınırlandırılması 
konusunda özel bir sınırlama nedenine yer verilmemiştir. Bu nedenlerle, dava hakkının 
sınırlandırılması Anayasa’nın 36. maddesine aykırıdır. İptali gerekir…” 
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1982 Anayasasının “Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar” başlığını taşıyan 38. 

maddesi temel haklar için, mutlak yasak kapsamında bir dizi koruma araçlarına yer 

vermiştir185. Bunlar;  

 

 - Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. 

- Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir 

beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. 

 - Kanuna aykırı elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez. 

 - Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine 

getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. 

 

Mutlak yasak kapsamında yer alan Anayasanın 38.maddesindeki kuralların 

oluşturduğu koruma alanı, bu yasaklara aykırı olarak elde edilen delillerin  

kullanılamamalarıdır186. Anayasa Mahkemesi konuya ilişkin verdiği bir kararında; 

masumiyet karinesinden hareketle, savunma hakkının, hak arama özgürlüğü ve adil 

yargılamanın vazgeçilmez bir koşulu olduğunu, temel hak ve özgürlüklerin Anayasal 

güvenceye bağlanmasının yanı sıra bunların etkin ve amacına uygun olarak 

kullanılmasını sağlayacak olanakların getirilmesi Anayasa m. 2 de belirtilen hukuk 

devleti olmanın bir gereği olduğunu belirtmiştir187. 

Anayasa Mahkemesi 11.03.2003 tarihli bir kararında188; toplumsal bir sözleşme 

olan verginin alınması için, defter, kayıt ve belgelerin istenmesi ve bunların ibraz 

edilmemesi nedeniyle hapis cezasına hükmedilmesinin, Anayasa’nın 2. maddesinde 

belirtilen hukuk devleti ilkesi ile 38. maddesinin sekizinci fıkrasında öngörülen hiç 

kimsenin yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden 

dolayı özgürlüğünden alıkonulamayacağına ve on birinci fıkrasında yer alan idarenin 

kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamayacağına 

ilişkin düzenlemelerin aykırı olduğu iddiasıyla doğrudan başvuruda bulunan yerel 

mahkemenin iptal istemini değerlendirmesinde,  

 

“…213 sayılı Yasa’nın 4369 sayılı Yasa ile değiştirilen 359. maddesinin (a) 

                                                
185 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.173.  
186 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.173.  
187 AYM, Esas No: 2000/48, Karar No: 2002/36, Karar Tarihi: 20.03.2002, R.G. No: 24772, R.G. 
Tarihi: 01.06.2002. 
188 AYM, Esas No: 2002/55, Karar No: 2003/8, Karar Tarihi: 11.3.2003, R.G.Tarihi: 16.12.2003, 
R.G.Sayısı: 25318, www.anayasa.gov.tr. 
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bendinin (2) sayılı alt bendinde, vergi denetimine esas defter, kayıt ve belgeleri 

gizleyenlere “...altı aydan üç yıla kadar hapis cezası” öngörülmüştür. 

 Anayasa’nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasında, “Hiç kimse, yalnızca 

sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden 

alıkonulamaz.”, on birinci fıkrasında, “İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu 

doğuran bir müeyyide uygulayamaz.”; maddenin gerekçesinde de, “...4 nolu protokol 

gereği sözleşmeden doğan bir yükümlülük nedeniyle hiç kimsenin özgürlüğünden 

alıkonulamayacağı hükmü eklenmiştir. Sözleşmeden doğan yükümlülük içinde borçlar 

da vardır.” denilmektedir. 

İtiraz konusu kuralla, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve 

saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgelerin vergi incelemesine 

yetkili kişilere ibraz edilme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi eylemi müeyyideye 

bağlanmıştır. Kuralda belirtilen hürriyeti bağlayıcı ceza, devlet ile vergi mükellefi 

arasında sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün değil, kanunda belirtilen şartların 

yerine getirilmemesinden doğan bir yaptırımdır. Kaldı ki, devlet ile vergi mükellefi 

arasındaki ilişkiyi toplumsal sözleşme olarak nitelemek suretiyle Anayasa’nın 38. 

maddesinin sekizinci fıkrasında sözü edilen sözleşme kavramıyla bağdaştırmak da 

mümkün değildir.Diğer taraftan iptali istenen kuralla getirilen özgürlüğün kısıtlanması 

idarî bir uygulama sonucu olmayıp, kanunda belirtilen şartların yerine 

getirilmemesinden dolayı bağımsız yargı kararı ile hükme bağlanacak olan bir 

yaptırımdır. 

Anayasa’nın, Cumhuriyetin nitelikleri başlıklı 2. maddesine göre, Türkiye 

Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk Devleti, insan haklarına saygılı ve bu hakları 

koruyan, toplum yaşamında adalete ve eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kuran ve bu 

düzeni sürdürmekle kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında hukuk kurallarına 

ve Anayasa’ya uyan, işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan devlettir. 

Vergi, devletin egemenlik gücüne dayanarak tek taraflı irade ile herhangi bir 

karşılığa bağlı olmadan belirli kurallara göre kişi ve kurumlardan aldığı iktisadi 

değerlerdir. Anayasa ve yasalarla kamu giderlerinin karşılanabilmesi için herkese 

ödev olarak öngörülen vergi ödeme yükümlülüğünün, zamanında ve eksiksiz yerine 

getirilmesi durumunda kanunlarla idareye yüklenen kamu hizmetlerinin aksatılmadan 

sürdürülmesi mümkün olacaktır. Bunun sağlanması için de Anayasa’nın 38. maddesi ve 

ceza hukukunun genel ilkeleri gözetilerek para cezaları yanında özgürlüğü bağlayıcı 

cezalar konulmasında hukuk devleti ilkesine aykırılık yoktur….” 

 

Gerekçesiyle söz konusu düzenlemenin Anayasa’nın 38. ve 2. maddelerine 

aykırı olmadığına karar vermiştir.  

Denetime bağlı olarak yükümlü idari para cezasıyla karşılaşacağı gibi, 
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kaçakçılık fiillerinden dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile sonuçlanabilecek yargılanma 

sürecine de girebilir. Ayrıca denetimin bir tür adli kolluk faaliyeti olduğunu belirtmiştik. 

Bu durum, bireylere tanınan adil yargılanma hakkı ve bu hakkın sağladığı güvencelerden 

denetim sürecinde ve sonrasında vergi yükümlüsünün yararlanması gerektiğinin 

göstergesidir. Vergi yükümlüsünün denetim sırasında ve sonrasında iş yargıya intikal 

ettiğinde, adil yargılanma hakkının içeriğinde yer alan “masumiyet karinesi”, “susma 

hakkı”, “kendini suçlamama hakkı”, “silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama” gibi 

haklardan yararlanması gerekir. Aynı şekilde; adil yargılanma hakkının içeriğindeki 

“mahkemeye başvurma hakkı”na da sahip yükümlü, denetime bağlı olarak vergi 

idaresince hakkında uygulanan usulsüzlük ve vergi zıyaı cezalarıyla yapılan işlemlere 

karşı yargı yoluna başvurabilecek, tek başına dava konusu yapılamayan tutanak ve 

raporlarla denetim sürecinde denetim elemanının eylem ve işlemleri de asıl davayla 

birlikte dava konusu yapılabilecektir. Vergi denetimlerine ilişkin mevzuat ve uygulamada 

bu hakların ne derece uygulama alanı bulduğu ilerde ve denetim araçları bölümünde 

ayrıntıları ile incelenecektir.   

 

II. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN 

SINIRLAR 

 

Devletin vergilendirme yetkisiyle, bu bağlamda vergi denetimi faaliyetleriyle, 

yükümlünün temel hak ve özgürlüklerine müdahalenin hukukilik sınırını belirleyen tek 

metin Anayasa olmayıp, bunun yanında uluslararası sözleşmeler (ve bunların Uluslararası 

yargıçlarca okunma biçimi) de hukukilik temelinde sınırlayıcı etki yaratır189. 1982 

Anayasasının 90.maddesinin “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası 

andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile 

Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.” şeklindeki 5.fıkrasına 2004 yılı değişikliği190 ile 

eklenen cümle şöyledir; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere 

ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 

nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” 

Bunun anlamı, vergi hukuku alanında, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 

                                                
189 YALTI  YALTI SOYDAN, Billur, “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Vergi Hukukunda Kaynak 
Değeri Üzerine”, Hukuk Araştırmaları Dergisi Armağan Özel Sayısı, Doç.Dr. Mehmet Somer’e 
Armağan, Cilt: 12, Sayı:1-3, 2004-2006, M.Ü. Hukuk Fak. Yayını, Beta Yayınevi,  İstanbul 2006, 
s.1025-1026. 
190 07/05/2004 Tarih 5170 S.K’nun 7.maddesiyle eklenen cümle, Yayımlandığı R.G. Tarihi: 
22/05/2004, Yayımlandığı R.G. Sayısı: 25469. 
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anlaşmalarla (AİHS ve BM kaynaklı Uluslararası insan hakları sözleşmeleri), anlaşmanın 

uluslararası yorum yerlerince değerlendirmesinin (AİHM kararları), iç hukuk 

düzenlemelerine üstün değerde olduğu, çatışma halinde anlaşma hükümlerinin ve bunlara 

verilen anlamın uygulanacağıdır191.  

Bu açıklamalardan sonra, konunun AİHS ve AİHM kararları açısından da 

değerlendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Vergi denetimi, AİHS’nin güvence 

altına aldığı temel hak ve özgürlüklerden mülkiyet hakkı ve kişinin özel ve aile yaşamına 

müdahale sonucu doğurmasının yanında, adil yargılanma hakkıyla da ilişkilidir.  

 

1. Mülkiyet Hakkı 

 

AİHS’nin 1 Nolu Protokolünün 1.maddesi “Mülkiyet Hakkı”nı teminat altına 

almaktadır192. Bu madde çerçevesinde kural, bireyin mallarını barışçıl biçimde kullanma 

hakkına sahip olmasıdır. Ancak bu kural istisnasız değildir193. Devletin mülkiyet hakkına 

müdahale etkisi bulunan sosyal ve ekonomik politikaları uygulamada geniş bir takdir 

hakkı vardır. Ancak devletin mülkiyet hakkına müdahalesi için Ek Protokolün 1/1 

2.cümlesinde koşullar öngörülmüştür.Bunlar194; 

 

- Müdahale kamu yararı amacına yönelik olmalı, 

- Müdahale yasa ile öngörülen koşullara ve Uluslararası hukukun genel 

ilkelerine  uygun olmalı, 

- Mülkiyete yönelik müdahalede, amaca ulaşmak için başvurulan araç ile 

güdülen amaç arasında makul bir oran ve adil bir denge olmalıdır.   

 

1 Nolu Protokolün 1. maddesinde mülkiyet ve mülk kavramı çok geniş 

                                                
191 YALTI SOYDAN,  “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Vergi Hukukunda Kaynak Değeri 
Üzerine”, s.1034 vd.   
192 AİHS Madde 8; “(1)Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini 
isteme hakkı vardır. Bir kimse ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve 
Uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.(2) 
Yukarıdaki hükümler devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek 
veya vergilerin yada başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli 
gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez”.  
193 YALTI SOYDAN, Billur, “Mülkiyet Hakkı versus Vergilendirme Yetkisi: İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesine Göre Mülkiyet Hakkına Müdahalenin Sınırı”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:227, Temmuz 
2000, s.103. 
194 CARSS-FRİSK, Monica, “Mülkiyet Hakkı”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1 Nolu 
Protokolünün 1.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, İnsan Hakları El Kitapları, No:4, Avrupa 
Konseyi İnsan Hakları Genel Müdürlüğü Yayını, s.8.  
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yorumlanmıştır. Mal ve mülk kavramına çok çeşitli ekonomik konular girmektedir. 

Menkul ve gayrimenkul mallar, elle tutulabilir veya tutulamaz varlıklar, hisseler, 

patentler, tahkim kararları, emeklilik maaşı hakkı, ev sahibinin kira alma hakkı, bir 

faaliyetin yürütülmesine ilişkin ekonomik çıkarlar, bir mesleği icra etme hakkı, belli bir 

usulün uygulanacağına ilişkin meşru beklenti, hukuki bir hak iddiası ve bir sinemanın 

müşterileri gibi195. Şüphesiz tam bu mal ve mülk kavramına dahil olan konular 

AİHM’nin içtihatları ile oluşmuştur. O halde mükellefin vergi ile ilgili ileri sürebileceği 

mülkiyet hakkı yukarıda sayılanlardan  birkaçına girebilir.  

1 Nolu Protokolün 1. Maddesinin üçüncü kuralı dahilinde Devletin vergi ve 

cezalarının ödenmesini teminat altına alma konusunda yetkisi oldukça geniş tutulmuştur. 

Mahkeme mülkiyet hakkına ilişkin incelemesinde şu soruların yanıtlarını arar196; 

 

- Vergilendirme yolu ile mülkiyet hakkına müdahale meşru bir temele 

dayanmakta mıdır? 

- Toplumun genel yararının gerektirdiği taleplerle bireyin temel haklarının 

korunması için gerekli olan gereksinimler arasında adil bir denge gözetilmiş midir? 

- Adil dengenin gerçekleşmesinde amaçla kullanılan araç arasında 

orantılılık gerektirdiğinden, bu orantılılık ilişkisi kurulmuş mudur? 

- Müdahale sonucu kişi “bireysel ve aşırı bir yüke” katlanmakta mıdır? 

 

AİHM mülkiyet hakkı ve devletin vergilendirmeye ilişkin önlemlerini 

değerlendirdiği bazı kararlarında yukarıdaki sorulara yanıt aramıştır. 

 
a. Hakkın Sınırlandırılmasında Taktir Yetkisinin Sınırı 

 

AİHM -Gasus Dosier Davasında197 mülkiyet hakkının sınırlandırılmasında 

devletin taktir yetkisine yönelik değerlendirme yapmıştır. Mahkeme bu değerlendirmeyi 

                                                
195 CARSS-FRİSK, s.6.  
196 YALTI SOYDAN, “Mülkiyet Hakkı versus…”, s.106. 
197 AİHM, Gasus Dosier und Fordertechnik-Hollanda Davası, A 306-B (1995), “Başvurucu Gasus, 
Atlas isimli bir Hollanda firması ile ona bir beton karıştırıcı satmak üzere anlaşma yapmış olan bir 
Alman firmasıdır. Gasus’un standart satış koşulları altında bir “mülkiyetin saklı tutulması” maddesi 
bulunmaktadır. Buna göre firma ödemenin tamamı yapılana kadar beton karıştırıcının mülkiyetini 
elinde bulunduracaktır. Atlas mali sıkıntıya düşünce ödenmemiş vergi borçları nedeniyle beton 
karıştırıcıya Hollanda Vergi İdaresi tarafından el konulmuştur. Gasus bu konuda karıştırıcıyı geri 
almak için Hollanda Mahkemeleri nezdinde uzun süren hukuki girişimlerde bulunmuş ancak başarılı 

olamamıştır. Firma daha sonra mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AİHM’ne başvurmuştur”, 
CARSS-FRİSK, s.37-38.  
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yaparken, devletin vergilendirme önlemleri konusunda geniş bir taktir hakkının 

bulunduğunu ve “makul bir mesnede dayanmaması” durumu haricinde karara saygı 

gösterileceğinin altını çizmiştir198. Sporrong ve Lönnroth-İsveç199 davasına atıfta 

bulunarak adil denge ve orantısallık ilkelerine değinmiştir. Diğer taraftar Gasus’un 

“münferit ve aşırı bir yük” altına girmek zorunda bırakılıp bırakılmadığını 

sorgulamıştır200.    

Sonuçta mahkeme orantılılık ilişkisinin kurulduğunu ve ihlal olmadığına karar 

vermiştir. AİHM bu kararında, vergisel bir önlemin meşruiyet temelini ölçerken, ilk 

olarak söz konusu düzenlemenin kamu yararı amacıyla yapılıp yapılmadığına bakar. 

Alınan vergi önleminden beklenen kamu yararının tespitinde ise; Sözleşmeci Devletlerin 

geniş taktir yetkisine sahip bulunduğunu kabul ederek, meşru temelden yoksun olmadığı 

sürece, devletlerin bu konudaki taktir yetkilerine müdahale etmez. Mesele kamu 

yaranının gerçekleştirilmesi için seçilen aracın, yani vergisel önlemin, adil denge testi 

çerçevesinde orantılı olup olmadığıdır. Mahkeme orantının derecesini belirlerken, 

vergisel önlemin bireysel ve aşırı yük getirip getirmediğine bakar201.  

Demek ki devletin kamu yararı amacıyla mülke yönelik müdahalesinin söz 

konusu olduğu durumda, müdahalenin yasa ile öngörülen koşullara ve Uluslararası 

hukukun genel ilkelerine uygun olduğu; amaca ulaşmak için başvurulan araç ile güdülen 

                                                
198 “ Mahkeme, davanın “vergilerin ödenmesini sağlama” amacını düzenleyen 1 Nolu protokolün 1-2 
madde kapsamında değerlendirileceğine karar verdikten sonra, “vergi tahsil yöntemi olarak nitelediği 
düzenlemenin önce kamu yararına uygun olduğu sonucuna varmıştır.1845 Sayılı Yasanın  
16/3.maddesi, vergi idaresine vergi alacağını fiilen borçlunun zilyetliğinde olmasına rağmen hukuki 
olarak bir başkasına ait olan mallardan tahsil etme yetkisi vermektedir. Bu durum vergi idaresinin 
malların gerçekten vergi borçlusunun mülkiyeti altında bulunup bulunmadığını araştırmaktan 
kurtarmaktadır. Hükmün amacı, vergi borçlarının tahsilini açıkça kolaylaştırmaktır, ki bu kendi başına 
açıkça kamu yararınadır…Mahkeme, tahsil yetkisine ilişkin düzenlemenin kamu yararına uygun olarak 
hazineyi koruma amacı güttüğünü belirledikten sonra oluşturulan sistemi “adil denge” testine tabi 
tutmuştur. Mahkemeye göre, vergi idaresine vergi alacağını üçüncü kişilere ait mallardan tahsil 
yetkisinin verilmesi kendi içinde, kamu yararı ile bireyin temel haklarının korunması arasında adil bir 
dengenin kurulmadığı sonucuna varmaya sebep olmamaktadır. Kayden üçüncü kişilere ait olmasına 
rağmen borçlunun zilyetliğinde bulunan mallardan tahsil yetkisi, tahsil usulü bakımından alacaklıyı 
kuvvetlendirmek için bilinen bir yol olup, bunun Protokolün 1.maddesindeki şartlara uygun olmadığı 
söylenemez. Neticede yasa koyucu kamu yararına uygun olarak, vergilendirmenin mümkün olduğu 
kadar verimli olmasını ve vergi alacaklarının mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde tahsil 
edilmesini garanti altına almak için söz konusu araca başvurabilir…”, YALTI SOYDAN, “Mülkiyet 
Hakkı versus…”, s.106-107. 
199 A52 (1982), CARSS-FRİSK, s.37-38.(Burada A52 davanın AİHM nezdinde sıra numarasını, diğeri 
ise karar tarihini göstermektedir).  
200 AİHM bu testleri uygulayarak karıştırıcıya el konulmasının 1 Nolu Protokolün 1. Maddesi ile 
uyumlu olduğuna karar vermiştir. Özellikle şu noktaları dikkate almıştır; Gasus doğası itibariyle risk 
içeren bir ticari faaliyet sürdürmektedir, mülkiyetin saklı tutulması maddesi vergi yetkilileri dışındaki 
alacaklılara güvence sağlar, Gasus Atlas’a kredi vermeyi reddederek riski tamamen ortadan kaldırma 
imkanına sahipti; örneğin sigorta yoluyla ek güvence sağlayabilirdi, Gasus karıştırıcının Atlas’ın 
işyerinde olmasına izin vermiştir, CARSS-FRİSK, s.37-38.  
201 YALTI SOYDAN, “Mülkiyet Hakkı versus…”, s.106. 
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amaç arasında makul bir oran ve adil bir dengenin kurulduğu hallerde, vergi ve 

cezalarının ödenmesini teminat altına almaya yönelik önlemleri sözleşmeye aykırılık 

oluşturmayacaktır.  

Vergi denetimi açısından konu değerlendirildiğinde; vergi idaresi vergi 

incelemesi sırasında belli şartların varlığı halinde mülkiyet hakkına müdahale sonucu 

doğuran ihtiyati haciz yoluna gider. Devletin vergi alacaklarının mümkün olduğu kadar 

verimli bir şekilde tahsil edilmesini garanti altına almak için bu yola başvurması, kamu 

yararı amacı taşıdığı gibi, düzenlemenin yer aldığı 6183 Sayılı Yasanın 13 ve devamı 

maddeleri açısından değerlendirme yapıldığında, vergi yükümlüsüne aşırı ve bireysel bir 

yük getirmediği ve böylece bireyin hakları ile kamu yararı arasında adil dengenin 

gözetildiği söylenebilir.  

 

b. Sınırın Aşılması  

 

AİHM mülkiyet hakkının korunması ile kamu yararı arasında adil dengeyi 

değerlendirdiği ve ihlalin bulunduğunu tespit ettiği Hentrich-Fransa davasında202; vergi 

kaçağının önlenmesinin kamu yararı bulunan meşru bir hedef olmasına rağmen,  mevcut 

olayda önalım hakkının uygulanabileceğinin önceden bilinebilmesinin pek mümkün 

olmadığını ve uygulanması sırasında temel usulü güvencelerin de yer almadığını tespit 

etmiştir. Ayrıca ulusal düzeyde mahkemeler de, iç hukukta devletin maddi ve hukuki 

gerekçe göstermeden önalım yapabileceği yorumunu yapmışlardır. AİHM, bu durumda 

bedelin hesaplanması konusunda karşı savların ileri sürülebileceği silahların eşitliği 

ilkesine uygun adil bir yargılanma yapılmadan alınan bir önalım kararının meşru 

olmadığını ve müdahalenin oranlı olmadığını belirlemiştir.  

                                                
202 “…başvurucu ve eşi gayrimenkul satın almıştır. Yapılan satış sözleşmesinde, Tarım ve İskan 
Müdürlüğü’nün(SAFER) iki ay içinde önalım(pré-emtion) hakkını kullanmaması halinde sözleşmenin 
geçerli olacağı şartı bulunmaktadır. Ödenmesi gereken harçlar ödendikten sonra vergi dairesi bu satış 
sözleşmesini, SAFER’in önalım hakkını kullanması için öngörülen yasal süre geçtikten sonra kayda 
geçirmiş ve sözleşme yürürlüğe girmiştir. Gelirler Genel Müdürlüğü başvurucu ve eşine yaptığı 
tebligatla; satış sözleşmesinde belirtilen satış bedelinin çok düşük görüldüğünü, bu nedenle 
müdürlüğün vergi kanununun 688.maddesinde kendisine verilmiş yetkiye dayanarak ön alım hakkını 
kullandığını ve hak sahiplerine satış sözleşmesindeki bedeli %10 fazlasıyla ve satış masraflarını da 
ödemeye karar verdiğini belirtmiştir. Başvurucu gerekli iç hukuk yollarını tükettikten sonra AİHM 
başvurmuştur. Başvurusunda; önalım hakkının kullanılması nedeniyle Ek 1 Nolu Protokolün 1. 
Maddesinde yer alan “mülkiyet hakkı”nın, bu müdahale vergi kaçakçılığı suçu işlediği varsayımına 
dayandığı için 6.Maddenin 2.fıkrasındaki “masumiyet karinesi”nin, satış bedelinin gerçeğe uygun ve 
bedel konusunda iyi niyetli olduğunu gösterebilmek için, iç hukukta mahkemeye başvuramadığı için 
mahkemeye başvurma hakkının ve ayrıca makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri 
sürmüştür..”. AİHM Hentrich-Fransa, 22.09.1994, TEZCAN, Durmuş/ ERDEM, M.Ruhan/ 
SANCAKTAR, Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Adalet Bakanlığı Eğitim 
Dairesi Başkanlığı Yayını, Ankara 2004, s.323. 
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Mahkeme bu değerlendirmeyi yaparken; ulusal yargılama tarafından keyfiliğe 

karşı sağlanan korumanın derecesine bakılacağını, önalım hakkı sistematik olarak 

uygulanmayıp nadiren uygulandığı için uygulanabilirliği önceden bilinemediğinden, 

ayrıca devletin vergi kaçağını önlemek için daha uygun başka yöntemlere başvurması 

mümkün olduğundan, örneğin; devlet ödenmemiş vergiyi almak için dava açabileceği ve 

gerekirse vergi cezası uygulayabileceğinden, bu usullerin ceza davası tehdidiyle birlikte 

sistematik bir biçimde uygulanması vergi kaçırmaya karşı yeterli bir silah olduğunu 

belirtmiştir. Sonuç olarak mülkiyet hakkının korunması ile kamu yararı arasındaki 

denge bozulmuş olduğundan, olayda mülkiyet hakkının ihlali söz konusudur203.  

AİHM bu kararında mülkiyet hakkına müdahalenin üç koşulundan biri olan  

“müdahaleyle amaca ulaşmak için başvurulan araç ile güdülen amaç arasında makul bir 

oran ve adil bir denge olması” koşuluna, “münferit ve aşırı bir yük altına sokulduğuna” 

ve devletin keyfi hareketi bulunduğundan sözleşmeye aykırılık durumunun söz konusu 

olduğunu belirlemiştir. Başvurucunun kişisel ve ağır bir yüke maruz kalması sadece, 

kendisi hakkında önlemi etkin bir biçimde tartışma olanağı bulduğu sürece –ki olayda 

olmamıştır- meşru olarak kabul edilebilir. Bundan dolayı genel yararın korunması ile 

mülkiyet hakkının korunması arasındaki gözetilmesi gereken adil denge bozulmuştur204.   

Mülke müdahale durumunda aynı zamanda hukuki kesinlik ve yasallık kuralı da 

yerine getirilmelidir. Bu kural AİHS’nin mülkiyet hakkını düzenleyen 1 Notlu 

Protokolünün 1.maddesinin birinci paragrafının ikinci cümlesinde açıkça ifade 

edilmektedir. Buna göre mülkten mahrum bırakma “kanun tarafından belirlenen 

koşullara” tabi olmalıdır. Hukuki kesinlik kuralına göre, hukuk kavramının temel 

şartlarını yerine getiren yeterince erişilebilir ve kesinlik içeren iç hukuk hükümlerinin 

bulunması ve bunlara uyum gereklidir. Yani AİHS iç hukukun da, hukukun temel 

ilkelerine uyması gerektiğini vurgulamaktadır205.  Burada adil ve doğru bir prosedürün 

uygulanması esastır. Söz konusu önlem doğru merciden kaynaklanmalı ve bu merci 

tarafından uygulanmalı, keyfi olmamalıdır206. Aynı zamanda devletin yetkilerini kötüye 

kullanmasına karşı usulen bazı önlemler alınmış olmalıdır.  

Ayrıca demokratik toplumun temel ilkelerinden biri olan hukukun üstünlüğü 

AİHS’nin bütün maddelerinin temelini oluşturmakta ve devlete yargının kararlarına uyma 

yükümlülüğü getirmektedir. Buna göre, toplumun genel çıkarları ve bireyin temel 

                                                
203 TEZCAN/ERDEM/SANCAKTAR, s.323. 
204 YALTI SOYDAN, “Mülkiyet Hakkı versus…”, s.112. 
205 CARSS-FRİSK, s.9. 
206 AİHM, Winterwerp-Hollanda, A33, 1979, CARSS-FRİSK, s.9.  



 63 

haklarının korunması gereği arasındaki adil bir dengenin kurulup kurulmadığı, 

ancak söz konusu müdahalenin hukuksallık şartını yerine getirdiği ve keyfi olmadığı 

belirlendikten sonra geçerli olmaktadır207.  

Türk vergi hukuku açısından değerlendirme yapıldığında; vergi denetimi 

sırasında denetçinin, yani idarenin, defter, belge, kayıtlara ve yol denetimleri sırasında 

mallara elkoyma şeklindeki mülkiyet hakkına müdahaleleri söz konusudur. Yukarıda da 

belirtildiği gibi, Devletin mülkiyet hakkına vergi denetimi sırasında müdahalesinin belirli 

ve öngörülebilir olması, yükümlünün kendisi hakkında önlemi tartışma olanağına sahip 

bulunması gerekmektedir. Elkoyma işlemlerinin usül ve şekli Vergi Usul Kanununda 

açıkça belirtildiğinden mülke müdahalenin belirli ve öngörülebilir olması ölçütüne 

aykırılık olmamakla birlikte; denetim sırasında elkoyma işlemlerine, yani mülkiyet 

haklarına yapılan bu müdahalelere karşı, yükümlünün doğrudan önlemi tartışma olanağı, 

yani itiraz hakkının bulunmaması sözleşmeye aykırılık oluşturacaktır. Görüldüğü gibi 

konu aynı zamanda, aşağıda incelenecek “adil yargılanma hakkı” ile de bağlantılıdır.  

 

2. Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkı 

 

AİHS’nin 8.maddesi “Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi 

Hakkı”nı düzenlemektedir208. Maddenin birinci fıkrasında korunmaya alınan haklar; özel 

ve aile hayatının gizliliği, konut dokunulmazlığı ve haberleşme hürriyeti olarak 

belirtilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında bu hakların kullanılmasında sınırlamalar 

belirtilmiştir. Buna göre; bir kamu otoritesince ulusal güvenliğin, kamu emniyeti, ülkenin 

ekonomik refahı, suçun önlenmesi, düzenin, sağlığın, ahlakın veya başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması için müdahale edilebilecek, ancak bu müdahale demokratik bir 

toplumda zorunlu olan ölçüde ve hukuka uygun şekilde yapılabilecektir.  

AİHM’nin hakkın sınırlandırılmasında taktir yetkisinin sınırını belirleyip, hak 

ihlalini değerlendirdiği kararlarıyla birlikte konuyu inceleyeceğiz. 

 

 

                                                
207 AİHM, Agrotexim-Yunanistan Davası, A 330-A (1995), CARSS-FRİSK, s.43. 
208 AİHS Madde 8: “(1)Herkes özel  hayatına, aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı 
gösterilmesi hakkına sahiptir.(2) Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak 
ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı. Dirlik ve düzenin korunması, suç işlemenin 
önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik 
bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir.”  
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a. Hakkın Sınırlandırılmasında Takdir Yetkisinin Sınırı 

 

AİHS’nin 8. maddesinin 2. fıkrasında, 1.fıkrada belirtilen haklara kamu 

yetkililerinin hangi şartlarda yasal olarak müdahale edebileceği de belirtilmiştir. Sadece 

kanunlara uygun olan ve 8.Madde 2.fıkrada belirtilen meşru hedeflerin birine veya birden 

fazlasına ulaşmak için demokratik bir toplumda gerekli olan müdahaleler; bireyin 8. 

Maddede belirtilen haklarının devlet tarafından kabul edilebilir bir biçimde 

sınırlandırılması olarak kabul edilecektir209.  

Alınan önlemlerin 8.Maddeye uygun olup olmadığı değerlendirmesi yapılırken, 

ilgili devlete belirli bir takdir yetkisi tanınmıştır210. AİHM takdir hakkını 

değerlendirirken; müdahalenin AİHS 8/2 kapsamında kamu çıkarı dayanağına göre 

yerinde olup olmadığını ve devletin 8/2 kapsamındaki pozitif yükümlülüklerine211 uymak 

için yeterince çaba sarf edip etmediğini mevcut şartları, konu ve konunun geçmişini göz 

önünde bulunduracaktır. O halde takdir hakkının kapsamı somut olaya göre 

değişecektir212. AİHM, pozitif bir yükümlülüğün olup olmadığını belirlemek için 

toplumun genel çıkarları ile bireyin çıkarları arasında adil bir dengenin kurulup 

kurulmadığına bakmaktadır. Önemli bir bireysel hakkın söz konusu olduğu ve davacının 

büyük bir dezavantajla karşılaştığı durumlarda devletin pozitif yükümlülük söz konusu 

olabilirken; dezavantajın o kadar büyük olmadığı veya bunun yerine devletin önemli bir 

çıkarı söz konusu olduğu durumlarda böyle bir yükümlülüğün olması ihtimalini daha 

düşük olduğu değerlendirilmektedir213. 

Ayrıca ulusal yetkililerin, ulusal düzeyde belirlenen hassas ve karmaşık konulara 

daha yakın oldukları için, her davanın şartlarını daha iyi değerlendirebileceklerini ve en 

uygun çözüm yolunu belirleyebileceklerini kabul etmektedir. O halde devlet; AİHS 

8.Madde kapsamında özel hayat ve aile hayatının korunma yönteminde belirli bir takdir 

hakkına sahip olmakta ve bu durum yapılan müdahale ve müdahalenin amacının 

                                                
209 KILKELLY, Ursula, “Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkı”,  Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 8.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, İnsan Hakları El Kitapları, 
No:1(Avrupa Konseyi İnsan Hakları Genel Müdürlüğü Yayını olup, Adalet Bakanlığı  Eğitim Dairesi 
Başkanlığınca meslek İçi eğitim için Ankara Açık Cezaevinde çoğaltılmıştır), s.4. 
210 Handyside-Birleşik Krallık Davasında(7 Aralık 1976) AİHM; “Devlet yetkilileri ülkelerindeki 
önemli güçlerle doğrudan ve sürekli temasları nedeniyle, Uluslararası hakimlere kıyasla…bir 
“sınırlama” veya “cezanın” “gerekliliği” konusunda daha iyi karar verebilecek durumdadır…bu 
bağlamdaki “gereklilik” kavramında ima edilen acil toplumsal ihtiyacın gerçeklik düzeyi konusunda, 
ilk değerlendirmeyi ulusal yetkililer yapmalıdır”. KILKELLY, s.4-5. 
211 Pozitif Yükümlülük; devletin Anayasal ve Yasal düzenlemelerle birtakım hakları iç hukuk 
bakımından da güvence altına alması anlamındadır.  
212 KILKELLY, s.4. 
213 KILKELLY, s.4. 
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dengelenmesi değerlendirilirken de ortaya çıkmaktadır214. 

Konu vergi denetimi açısından değerlendirildiğinde; özellikle denetim 

araçlarından arama sırasında yükümlünün konutunun, işyerinin, üzeri ve özel eşyalarının  

aranmasında ve haklarında istihbarat arşivinin oluşturulmasında; AİHS’nin 8.maddesinde 

koruma altına alınan haklar bakımından devletçe bir müdahalenin varlığından söz 

edilebilir. Mahkeme taraf devletlerin bazı suçlar hakkında fiziksel kanıt elde etmek için 

konutların215 aranması ve mallara el konması gibi önlemlere başvurması gerekebileceğini 

kabul etmektedir. Bu önlemler özel hayat ve aile hayatına müdahale anlamına gelmesine 

rağmen, bu önlemleri açıklamak için kullanılan nedenlerin ilgili ve yeterli olduğu ve 

hedeflenen amaca göre orantısız olmadığı durumlarda hak ihlalinin olmadığına karar 

vermektedir.  

AİHM Camenzind-İsviçre davasında; aramanın tek bir görevli tarafından ve 

davacıya hakkındaki dosyayı inceleme ve bir avukatı arama fırsatı verildikten sonra 

davacının da hazır bulunduğu bir biçimde yapıldığına dikkat çekmiş, aramanın yaklaşık 

iki saat sürdüğü, arama yetkilisi sadece telefon ve televizyonları kontrol ettiği, 

mobilyaların içersine bakılmadığını, herhangi bir belge incelenmediğini, herhangi bir 

şeye el konmadığını belirterek, davacının haklarına yapılan müdahalenin, hedeflenen 

amaçla orantılı olduğuna ve 8.madenin ihlal edilmediğine karar vermiştir216.  

AİHM Miailhe-Fransa davasında; başka konularda da devletin konut arama ve 

elkoyma gibi önlemler alması gerekebileceğini belirtmiştir. Özellikle yurtdışına sermaye 

kaçışını ve vergi kaçırılmasını önlemek için devletin, bankacılık sisteminin ve finansal 

kanalların boyutu ve karmaşıklığı nedeniyle ve ulusal sınırların göreceli olarak kolay 

aşılmasından dolayı daha da kolaylaşan Uluslararası yatırım yapma uygulamalarının 

geniş kapsamı nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaştığına dikkat çekilmiştir. Mahkeme bu 

nedenle, devletin kambiyo denetimi suçları için fiziksel kanıt toplamak amacıyla evleri 

araması ve bazı şeylere elkoyması gerekebileceğini ve gerekirse sorumlular hakkında 

dava açabileceğini kabul etmiştir. Ancak ilgili kanunlar ve uygulamalar, istismara karşı 

yeterli ve etkin güvenceler içermelidir. Ancak mahkeme söz konusu davada durum arama 

ölçülerine uygun olmadığından hak ihlali olduğuna karar vermiştir217.  

                                                
214 KILKELLY, s.6. 
215 AİHS’nin 8.Maddesi anlamında konut; bir kişinin yerleşik olarak yaşadığı yerdir. O halde yaşanan 
bütün yerler konut olabilir. İşyerleri de 8.Maddenin korumasına alınmıştır, KILKELLY, s.7. 
216 AİHM, Camenzind-İsviçre Davası, 16 Aralık 1997, KILKELLY, s.69. AİHM’nin aynı davada 
arama konusunda ne tür güvenceler arandığı konusunda açıklamalar için sınırlamalar başlığı altında 
“özel hayat ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı”na bakınız.  
217 AİHM, Miailhe-Fransa Davası, 25Temmuz 1993, KILKELLY, s.72. 
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Mahkeme bilgi toplama ve arşivleme konusunda, yetkinin keyfi kullanımı 

önlemek için taraf devletlerin kanunlarında, ne tür bilgilerin saklanacağı, bilgilerin 

saklanma süresi, bu tür önlemlerin hangi şartlarda alınacağı, kimler hakkında bilgi 

toplanacağı ve izlenecek prosedür konusunda yeterince açıklık ve denetime uygun olması 

gerektiğini belirtmiştir.218. Bu şartların gerçekleştiği durumlarda Devletin vergi 

denetimlerinde kullanmak üzere topladığı bilgiler ve oluşturduğu istihbarat arşivleri 

sözleşmeye aykırılık oluşturmayacaktır.  

 

b. Sınırın Aşılması  

 

AİHS akit devletlerin haklara müdahalesi konusunda sınırsız bir takdir hakkı 

vermemiştir. Devletin AİHS’nden kaynaklanan yükümlülüğü, sadece bu alana yönelik 

müdahaleleri önlemekle sınırlı kalmayıp, bireyin özel  yaşamını alacağı pozitif tedbirlerle 

güvence altına almayı da kapsamaktadır.  

AİHM 8.maddenin ihlaline yönelik başvuru olduğunda, başvurunun 1.fıkra ile 

korunan haklardan birinin kapsamına girip girmediğinin tespitini yaptıktan sonra, eğer 

giriyorsa, devletin bireyin haklarına saygı gösterme konusunda pozitif yükümlülüğünün 

olup olmadığı ve bu yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediğine bakar. Ardından 

müdahalenin meşru bir amacı var mı? ve demokratik bir toplumda gerekli mi? 

sorularına yanıt arar219.  

AİHS’nin 8.maddesinin koruma altına aldığı özel hayat bütün unsurlarıyla 

tanımlanamayacak geniş bir kavramdır220. Mahremiyet hakkından daha geniş bir kavram 

olup, herkesin özgür olarak kişiliğini oluşturmasını ve geliştirmesini sağlayan, diğer 

insanlarla ve dış dünyayla ilişki geliştirmek hakkının da dahil olduğu bir alan içerir221. 

Özel haberleşmeye müdahale amaçlı gizli teknolojik aletlerin kullanılması, yetkili 

merciler tarafından bir birey hakkında rızası alınmaksızın bilgi toplanması özel hayatı 

ilgilendirir ve 8.maddenin 1.fıkrası kapsamına girer. Bu kapsamda vergi idaresinin kişisel 

harcamaların detaylarını(ve böylece özel hayatın detaylarını) açıklama zorunluluğu 

getirmesi; sağlık, sosyal hizmetler ve vergi gibi idari ve sivil konuları ele alan bireysel 

kimlik belirleme sistemi 222, 8.maddenin 1.fıkrası kapsamına girmektedir.  

                                                
218 4 Mayıs 2000 tarihli Rotaru-Romanya Davası, 24 Eylül 1992 Tarihli Herczegfalvy-Avusturya 
Davası, KILKELLY, s.29. 
219 KILKELLY, s.7-8. 
220 AİHM, Costello Roberts-Birleşik Krallık, 25.03.1993, KILKELLY, s.9. 
221 AİHM, Niemietz-Almanya, 16.12.1992, KILKELLY, s.9. 
222 Appl. No.9804/82, 07.12.1982, 31 DR 231, KILKELLY, s.12. 
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Devletin bir kişinin rızası olmaksızın hakkında ne kadar kişisel bilgi 

toplayabileceği, saklayabileceği ve bu bilgileri ne kadar kullanabileceği, söz konusu 

durumun 8.maddeye uygunluğuna bağlıdır. AİHM’nin bu konuda verdiği kararlar daha 

ziyade polis tarafından suçun önlenmesi ve belirlenmesi amacıyla toplanan ve saklanan 

bilgiler ve ulusal güvenliğin korunması amacıyla güvenlik güçleri tarafından tutulan 

dosyalara ilişkindir.  

Devletin elindeki kişisel verilere ulaşım konusunda AİHM verdiği bir 

kararında223; başvurucu kendi hakkında bilgilerin toplanıp saklanmasından şikayetçi 

olmamış, söz konusu bilgilere hiçbir sınırlama olmaksızın erişmesine izin verilmemesinin 

8.madde ihlali olduğunu savunmuştur. Mahkeme, söz konusu dosyadaki bilgilerin 

davacının özel hayatına ve aile hayatına ait olduğu ve bu dosyaya erişememe durumunun 

8.madde kapsamında endişeler yarattığını belirtmiştir. Mahkeme daha sonra kamu yararı 

ile bireysel haklar arasında adil bir denge kurulup kurulmadığını değerlendirmiş ve 

erişimin kayıtlara katkıda bulunan tarafların onayına bağlı olduğu bir sistemin en azından 

prensipte 8.maddeye uygun olduğuna karar vermiştir. Ancak kayıtlara katkıda bulunan 

bir tarafın yanıt veya rızasını vermediği durumlarda, bilgilere erişim izninin verilip 

verilmeyeceği konusunda nihai kararı verecek bağımsız bir otoritenin bulunması 

gereğinin altını çizmiştir. Bu prosedürün olmadığı durumlarda 8.madde ihlal edilmiş 

sayılır.  

Bir bireyin özel hayatı açısından kişisel verilerin üçüncü kişilere ve kamuya 

ifşası, bilgilerin sadece saklanmasına kıyasla daha yoğun bir biçimde özel hayata 

müdahale anlamına gelmektedir. Burada bilgilerin ifşası ile ulaşılmaya çalışılan amaç ve 

kamu yararı, bireyin mahremiyetinden daha ağırlıklı olmalıdır224.    

AİHS’nin 8.maddesinde konut dokunulmazlığı hakkı da koruma altına 

alınmıştır. Bir kişinin yerleşik olarak yaşadığı yer 8.madde kapsamında konut olup, bu 

kavrama işyeri gibi yaşanan bütün yerler dahildir. AİHM, taraf devletlerin bazı suçlar 

hakkında fiziksel kanıt elde etmek için konutların aranması ve mallara el konması gibi 

önlemlere başvurması gerekebileceğini kabul etmektedir. Ancak Mahkeme, taraf devlet 

kanunlarının ve uygulamalarının istismara karşı bireylere yeterli ve etkin koruma 

mekanizmaları sağladığı konusunda tatmin olmalıdır. Bireyler 8.maddede teminat altına 

alınan haklar konusunda yetkililerin keyfi müdahalesine karşı korunacaksa, bu tür 

yetkiler konusunda bir çerçeve ve çok sıkı sınırlar oluşturmalı; aynı zamanda müdahale 

                                                
223 AİHM, Gaskin-Birleşik Krallık, 07.07.1989, KILKELLY, s.39.. 
224 KILKELLY, s.40. 



 68 

hedeflenen amaca uygun olmalıdır. Ayrıca Mahkeme, devletin kanunları ve 

uygulamalarının istismara karşı bireylere yeterli ve etkin koruma mekanizmaları 

sağladığı konusunda tatmin olmalıdır.  

AİHM 16 Aralık 1997 Tarihli Camenzind-İsviçre Davasında arama 

konusunda ne tür güvenceler olması gerektiğini belirlemiştir; 

 

- Arama, sadece sınırlı sayıdaki üst düzey devlet memuru tarafından 

hazırlanmış yazılı bir emir ile ve bu amaç için özel eğitim görmüş yetkililer tarafından 

gerçekleştirilebilir, 

- Söz konusu yetkililer, tarafsızlıklarını etkileyebilecek bir durum ortaya 

çıktığında bu görevden ayrılmakla yükümlüdür, 

- Evlerde ve başka yerlerde, ancak şüphelinin orada saklanma olasılığı 

varsa veya bir suçun işlendiğini göstermek için el konulabilecek veya kanıt olabilecek 

eşya ve değerli şeylerin bulunma olasılığı varsa arama yapılabilir, 

- “önemli durumlar ve yakın bir tehlike olan durumlar haricinde”, 

aramalar Pazar ve tatil günlerinde veya gece yapılamaz, 

- Bir aramanın başında, araştırmayı yetkili kimliğini göstermeli ve söz 

konusu mekandaki kişiye aramanın nedeni hakkında bilgi vermeli ve arama sırasında 

söz konusu kişinin veya bir akrabasının veya evdeki başka bir kişinin hazır bulunması 

istenmelidir, 

- Prensipte, aramanın hedefinden uzaklaşmamasını sağlamakla görevli 

bir kamu yetkilisi olmalıdır, 

- Aramaya katılan kişilerin önünde, arama konusunda bir rapor 

hazırlanmalı ve eğer isterlerse söz konusu kişilere de bu raporun bir kopyası 

verilmelidir, 

- Belge aranması özel kısıtlamalara tabidir, 

- Mevcut şartlar ne olursa olsun, şüphelilerin yasal bağlamda bir başkası 

tarafından temsil edilme hakkı vardır, 

- Arama kararından etkilenen ve arama kararının geçersiz kılınmasından 

veya değiştirilmesinden çıkarı olan herkes üst mahkemelere şikayette bulunabilir, 

- Kendisi hakkında hiçbir suçlama yapılmayacağı ortaya çıkan bir 

şüpheli, ortaya çıkan zarar için tazminat talebinde bulunabilir225. 

 

Bu tür güvenceler içeren yasa temelinde yapılan bir aramanın 8.maddeyi ihlal 

etmediği açık olmasına rağmen, bu önlemlerden bir veya ikisini içermeyen bir yasanın 

                                                
225 AİHM, 16 Aralık 1997, Camenzind-İsviçre Davası, KILKELLY, s.68-69.  
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yeterince koruma sağlayıp sağlamadığı AİHM tarafından tartışılıp hak ihlali olarak 

değerlendirilebilmektedir. Devletlerin takdir hakkına rağmen, ulusal kanunların 

yetkililere mahkemeden alınmış arama kararı olmadan arama emri verilmesi ve arama 

yapılması durumunda da, mahkeme ihlalin olduğu değerlendirmesini yapmaktadır.              

Mahkeme 8.madde ihlalini tespit ettiği Funke-Fransa Davasında226; olayda 

gümrük yetkilileri arama ve elkoyma konusunda çok geniş yetkilere sahip olduğundan, 

yargısal bir arama müzekkeresi bulunmaması halinde yasadaki kısıtlamalar ve şartlar 

başvurucunun haklarına müdahalenin izlenen meşru amaçla kesinlikle orantılı olması 

bakımından yetersiz bulunduğundan, gümrük görevlileri başvurucu hakkında mali 

mevzuatın ihlali ile ilgili bir şikayette bulunmamış olduklarından, demokratik bir 

toplumda gerekli olmayan müdahale nedeniyle özel yaşama saygı hakkının, konuta 

saygı hakkının ve haberleşmeye saygı hakkının ihlal 227 edildiğine karar vermiştir.  

Mahkeme Niemietz-Almanya davasında; bir avukata ait mekanın bir suçla 

ilgili davada kullanılmak üzere belge bulmak amacıyla aranmasının, önceden 

mahkemeden izin alınmış olmasına rağmen, düzenin bozulmasının ve suçun önlenmesi 

ve başkalarının haklarının korunması hedefleriyle orantılı olmadığına karar vermiştir. 

Mahkeme, arama emrinin aşırı kapsamlı ifadelerle hazırlandığına ve yapılan aramanın, 

incelenen bazı malzemelerin tabi olduğu mesleki gizlilik ilkesini çiğnediğine karar 

vermiştir. Bu nedenlerle mahkeme; Alman kanunlarının arama yetkisinin kullanılması 

                                                
226 Gümrük yetkilileri başvurucunun yurt dışındaki malları hakkında bilgi edinmek için evini aramışlar, 
Fransız kanunlarına göre kanun dışı özellikler taşıyan gümrük suçlarıyla ilgili olarak yurt dışındaki 
banka hesapları hakkındaki bilgilere el koymuşlardır. O dönemde yürürlükte olan Fransız yasalarına 
göre gümrük yetkililerinin, “aramanın aciliyeti, sayısı, uzunluğu ve kapsamını değerlendirme 
konusunda münhasır yetkinlik” dahil çok kapsamlı yetkileri vardır. Başvurucu 8.maddenin ihlal edildiği 
iddiasıyla AİHM’ne başvurmuştur. AİHM, Funke-Fransa Davası, 25 Şubat 1993, KILKELLY, s.70. 
227 Mahkeme olayda 8.madde yönünden ihlal olup olmadığı belirlemeden önce “…Başvurucu, evinde 
arama yapılması ve bazı belgelere el konulmasının özel yaşama, konuta ve haberleşmeye saygı hakkına 
bir müdahale oluşturduğunu ve bu müdahalenin iç hukukta bir dayanağı olmadığını iddia etmiş ve 
Hükümet de bu iddialara karşı müdahalenin iç hukukta dayanağı bulunduğu görüşünü ileri sürmüşse 
ise de, mahkeme başka noktalardan müdahaleyi sözleşmenin 8 maddesine aykırı bulduğundan 
müdahalenin hukuken öngörülebilir olup olmadığı konusunda inceleme yapmasının gerekli 
olmadığına; müdahalenin ülkenin ekonomik refahını koruma meşru amacına sahip olduğuna; 
müdahalenin gerekliliğinin değerlendirilmesinde Sözleşmeci Devletler belirli bir takdir alanına sahip 
olmakla beraber bu değerlendirme Sözleşme denetim sistemi ile el ele yürüdüğünden 8 maddesinin 
ikinci fıkradaki istisnalar dar yorumlanması gerektiğinden, istisnaların belirli bir olayda uygulanması 
ikna edici bir tarzda ortaya konması gerektiğinden, sermayenin kaçışı ve vergi kaçakçılığını önlemede 
Devletlerin karşılaştıkları güçlükler nedeniyle gümrük suçlarını delillendirmek için evlerin aranması ve 
belgelere el konulması gerekli olabileceğinden, ancak arama ile ilgili mevzuat ve uygulama kötüye 
kullanmaya karşı yeterli ve etkili güvenceler sağlaması gerektiğinden, olayda henüz yürürlükte 
olmayan Fransız mevzuatındaki reform ile ilgili olarak mahkemenin bir inceleme yapması 
gerekmediğinden..” değerlendirmesini yapmıştır. DOĞRU, Osman, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 
Kararlar Rehberi (1960-1994), İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 1999, s.335,336. Mahkemenin benzer 
kararları Cremiex-Fransa, Miailhe-Fransa (DOĞRU, 335,336), SABAN, “Anayasa ve İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesi…”, s.96. 
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konusunda usule ait özel önlemler içermediği için, uygulama amacıyla orantısız olduğuna 

ve 8. Maddenin ihlal edildiğine karar vermiştir228. 

AİHM Miailhe-Fransa davasında, devletin vergi kaçakçılığı suçu ile ilgili 

yaptığı arama ve elkoyma işleminde; yetkililerin çok geniş yetkilere sahip olduğuna ve 

mahkemeden alınmış arama kararı şartı olmadığı için, kanunlarda belirtilen sınırlamaların 

ve şartların, davacıların haklarına yapılan müdahalenin hedeflenen amaçla orantılı 

olamayacak kadar aşırı gevşek ve hukuki boşluklarla dolu olduğuna karar vermiştir. 

Mahkeme ayrıca, davacıların mekanında yapılan elkoyma uygulamasının, gümrük 

yetkililerinin binlerce belgeyi soruşturmayla ilgisi olmadığı için davacılara iade etmesini 

gerektirecek kadar kapsamlı olduğuna ve ayırım yapmadan yapılmasını da eleştirerek 

müdahalenin 8.maddeye aykırı olduğuna karar vermiştir229. 

Yukarıdaki kararlardan da anlaşılacağı gibi Mahkeme, özel yaşam ve aile 

yaşamına saygı hakkına müdahaleyi değerlendirirken, müdahaleyi; hukuken 

öngörülebilirlik, meşru amaç ve demokratik toplumda gereklilik testlerine tabi 

tutmaktadır.  

Vergi denetimi açısından konu değerlendirildiğinde; bu kavramların 

Anayasal hükümler ve VUK düzenlemeleri ile örtüştüğünü söylemek yanlış olmaz. 

Çünkü Anayasa değişiklikleri, bu kavramlara Anayasal düzeyde güvence sağladığı gibi, 

VUK’daki düzenlemeler de Anayasa ile birlikte değerlendirileceğinden AİHS’ni 

karşıladığı söylenebilir230. 

 

3. Adil Yargılanma Hakkı 

 

Adil Yargılanma Hakkı AİHS’nin 6.maddesinde düzenlenmiştir231. AİHM’ne 

göre; maddede belirtilen medeni hak ve yükümlülükler kapsamına özel hukuk 

                                                
228 AİHM, Niemietz-Almanya Davası, 16 Aralık 1992, s.70-71. 
229 AİHM, Miailhe-Fransa Davası, 25Temmuz 1993, KILKELLY, s.72.  
230 SABAN, “Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi…”, s.96. 
231  AİHM Madde 6: “(1).Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek ceza 
alanında kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve 
tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak 
görülmesini isteme hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda 
genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf 
olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin 
selametine zarar vereceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duruşmalar 
dava süresince veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir.(2). Bir suç ile itham 
edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.(3).Her sanık en azından 
aşağıdaki haklara sahiptir: a.Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, 
anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; b. Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman 
ve kolaylıklara sahip olmak; c.Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir avukatın yardımından 
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ilişkileri, devlet ile bireyin karşı karşıya kaldığı durumlar(örneğin mülkiyete 

müdahaleye yönelik davalar), ticari faaliyette bulunma hakkı, aile hukukuna ilişkin 

hak ve yükümlülüklerin söz konusu olduğu davalar girmektedir232.   

Medeni hak ve yükümlülüklerden doğan adil yargılanma hakkı; sözleşmeler, 

idari yargılamalar veya ceza yargılamalarından doğan zararlara ilişkin kamu idaresine 

karşı açılan davaları kapsar. Bu kapsamda vergi olarak ödenen paraların geri alınması 

hakkı da 6.madde kapsamında yer almaktadır233. Buna karşılık, medeni hak ve 

borçlarla ilgisi olmayan kamu hukuku işlemleri (örneğin siyasal haklar, vergilendirme, 

devlet memurluğuna alınma) nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar 6.maddenin 

kapsamında değildir234.  

Adil yargılanma hakkının başlangıcı bir kişiye suç isnadı ile başlar. İtham 

sözleşme kapsamında özerk bir kavram olup, iç hukuktaki itham tanımından bağımsız 

olarak uygulanır. AİHM itham kavramına şu tanımı getirmiştir; “bir yetkili makam 

tarafından bir bireye suç işlediğine dair bir iddianın bildirilmesi veya şüphelinin 

büyük ölçüde etkilendiği bir durum”235. Kavramın kendine özgü anlamı 

çerçevesinde itham-isnat kavramının yorumlanması için her olayın kendine özgü 

olguları içinde değerlendirme yapılacaktır236.           

Adil yargılanma hakkına ilişkin 6.madde, genel ilkeler ve ceza yargılamasında 

uyulması gereken ilkeler şeklinde iki bölüm halinde değerlendirilebilir.  Genel ilke; adil 

yargılanma hakkı olup, mahkemeye başvurma hakkı, silahların eşitliği ilkesi, çekişmeli 

yargılama ilkesi ve susma hakkı gibi hak ve ilkeleri içerirken, diğeri masumiyet karinesi 

ve sanık haklarını içerir237.  

Sözleşmenin 6.maddesinde sayılan ve bir bütün halinde adil yargılanma hakkını 

                                                                                                                                       
yararlanmak ve eğer avukat tutmak için mali olanaklardan yoksunsa ve adaletin selameti 
gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanmak; 
d.İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı 
koşullar altında çağrılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek; e.Duruşmada kullanılan dili 
anlamadığı veya konuşamadığı taktirde bir tercümanın yardımından para ödemeksizin 
yararlanmak”.MOLE, Naula/HARBY, Catharina, Adil Yargılanma Hakkı, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 6.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, İnsan Hakları El Kitapları, No:3, (Avrupa 
Konseyi İnsan Hakları Genel Müdürlüğü Yayını, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı 
Tarafından Meslek İçi Eğitimde Kullanılmak Üzere Ankara Açık Cezaevinde Çoğaltılmıştır), s.5-6.    
232 MOLE/HARBY, s.12. 
233 AİHM, National&Provincial Building Socienty ve Diğerleri-Birleşik Krallık Davası, 23 Ekim 1997. 
MOLE/HARBY, s.14. 
234 REİSOĞLU, Safa, Uluslararası Boyutuyla İnsan Hakları, Beta Yayınevi, İstanbul 2001, s.105.  
235 MOLE/HARBY s.14-15. 
236 Huber v.Austria, Aplication no.4517/70, report adopted by the Commission on 8.2.1973, 2 DR 
11.vd., parag. 65, YALTI SOYDAN, Billur, “İnsan Hakları Açısından Vergi Yükümlüsünün Adil 
Yargılanma Hakkı-II”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:144, Eylül 2000, s.104-105.  
237 YALTI SOYDAN, Billur, “İnsan Hakları Açısından Vergi Yükümlüsünün Adil Yargılanma Hakkı-
I”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:143, Ağustos  2000, s.153-154.. 
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oluşturan güvencelerin uygulanma alanı, kişisel hak ve yükümlülük ve suç isnadı 

kavramları ile sınırlıdır. Yani bu hak kişisel hak ve yükümlülüklere ilişkin 

uyuşmazlıklarla ceza davalarında ileri sürülebilir238. Bu iki kavram 6.maddenin koruma 

alanını oluşturmaktadır. Bu nedenle vergisel uyuşmazlıklar ve bu bağlamda vergi 

denetimi açısından adil yargılanma hakkını değerlendirirken, kişisel(medeni) hak ve 

yükümlülükler ve kişiye yöneltilmiş suç isnadı kavramlarını incelemek gerekir239. 

 

a. Hakkın Koruma Alanının Tespiti 

  

aa. Kişisel Hak ve Yükümlülükler   

 

6.maddenin 1.fıkrasındaki güvencelerden yararlanmak için, bir medeni hak ve 

yükümlülüğe ilişkin uyuşmazlığın bulunması gerekmektedir. AİHM, metindeki kişisel 

teriminden yola çıkarak, kişisel hak ve yükümlülükler kavramının özel hukuk-kamu 

hukuku ayırımına dayandığı sonucuna varmaktadır. Dolayısıyla kamu hukukuna dahil 

hak ve yükümlülükler 6.maddenin koruma alanı dışındadır. Mahkeme kişisel hak ve 

yükümlülükleri “otonom” bir kavram olarak nitelediğinden, sözleşme tarafı devletlerden 

birinin hukuk sisteminde kamusal hak olarak nitelendirilen bir hak, 6.maddenin 

uygulaması bakımından özel hukuk alanına dahil bir hak, ya da tersi olarak 

değerlendirilebilecektir240.   

Özel hukuk niteliği tartışmasız olan sözleşme, ticaret, sigorta, aile, iş, kişi ve 

eşya hukuku ile haksız fiile ilişkin uyuşmazlıklar 6.madde kapsamına dahildir. Kişinin 

devlet ile karşı karşıya geldiği uyuşmazlıklarda ise Mahkeme her olayın özelliğine göre 

hakkın niteliğine ilişkin değerlendirme yapmaktadır. Devletin eylemi kişisel hak ve 

yükümlülükler üzerinde doğrudan belirleyici bir nitelik taşıyorsa 6.maddenin koruma 

                                                
238 YALTI SOYDAN, “İnsan Hakları …-I”, s.154, REİSOĞLU, s.103. 
239 İNCEOĞLU, Sibel, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı (Kamu 
ve Özel Hukuk Alanlarında Ortak Yargısal Hak ve İlkeler), Gözden Geçirilmiş 2.Bası, Beta Yayınları, 
İstanbul 2005, s.11.  
240 YALTI SOYDAN, “İnsan Hakları …-I”, s.154, Kavramın “otonom” karakteri Mahkemece şu 
şekilde açıklanmaktadır; “ 6/1 maddenin uygulanabilmesi için yargılamanın her iki tarafında da özel 
kişi olması gerekmez,…6/1 maddenin lafzı çok daha geniştir;…sonucu kişisel hak ve yükümlülükler için 
belirleyici olacak bütün yargılama usullerini kapsar….Uygulanacak mevzuatın niteliği(medeni, ticari, 
idari yasalar vs.) ve olayda hukuku uygulamakla yetkilendirilen makam (olağan mahkeme, idari 
makam vs.) son derece az bir öneme sahiptir”( Ringeisen v. Austria, 16.07.1971, Series A, No.13, 
para.34), “eğer uyuşmazlık bir kişi ile devlet arasında ise, devletin bir özel kişi olarak mı veya 
egemenlik haklarına dayalı olarak mı taraf olduğu belirleyici olmayacaktır. Buna bağlı olarak bir 
davanın kişisel bir hakkın belirlenmesi ile ilgili olup olmadığı belirlenirken sadece olaydaki hakkın 
niteliğine bakılacaktır” (König v. Germany, 28.06.1978, Series A, No.27, para.90),  YALTI SOYDAN, 
“İnsan Hakları…-I”, s.154-155. 
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alanı dahilinde olduğu değerlendirilmektedir241. 

Mahkeme X-Fransa242 ve Ferrazini-İtalya243 kararlarında, vergi davalarının 

“kişisel hak ve yükümlülük” sahasına ve sonuç olarak 6/1 madde kapamına girmediğini 

belirtmiştir. Mahkeme özel hukuk-kamu hukuku ayırımına dayalı yorumu yaparak, vergi 

uyuşmazlıklarından, vergi matrahı ve vergi tahsil usulü gibi, vergi aslına ilişkin yargısal 

uyuşmazlıkların Sözleşmenin 6/1 maddesinin koruma alanı dışında kaldığını, buna 

karşın vergisel uyuşmazlıklardan kaynaklanan tazminat taleplerinin bu maddenin 

koruma alanı kapsamında olduğunu kabul etmektedir244.   

Vergilendirme yükümlülük getirirken, bireyin hakları üzerinde şu veya bu 

şekilde etki ettiğine göre, vergi alanındaki yargısal süreçlerde, bu yükümlülükler ve 

hakların karara bağlanması anlamına gelmektedir. 6.maddenin kişisel özgürlükler 

bağlamında, tüm hukuki haklar ve yükümlülükler çerçevesinde değerlendirilmesi, kamu 

hukukuna dahil alanlarında adil yargılanma hakkının koruma alanına girmesi sonucunu 

verecektir245.  

 

bb. Suç İsnadı  

      

Adil yargılanma koşullarının uygulanacağı bir diğer alan da, kişi hakkında bir 

suç sebebiyle soruşturmaya başlanmasıdır. Hakkında suç isnadı bulunan kişi, davasının 

adil bir biçimde gerçekleştirilmesini talep hakkına sahiptir246. Mahkeme bu kavramı (suç 

isnadı-criminal charge) da, tıpkı medeni hak ve yükümlülükleri yorumlarken yaptığı gibi, 

özerk bir biçimde yorumlamakta, iç hukuktaki tarifi ile kendini bağlı saymamaktadır247.  

Mahkeme Disiplin cezasına ilişkin Engel-Hollanda davasında248 suç isnadı 

kavramının özerk anlamından yola çıkarak bazı kriterler belirlemiştir. Bunlar; suçun iç 

                                                
241 YALTI SOYDAN, “İnsan Hakları…-I”, s.156. 
242 AİHM, X υ. Fransa, 4 Mayıs 1983, 9908/82, BAKER/MCKENZİE, “Adil Yargılanma Hakkı: 
Fransız Yargıtayı Vergi Davalarına Uygulanma Alanını Daraltıyor”, Çeviren; Av.Tülin Hamit 
Kıranoğlu, Hukuk Araştırmaları Dergisi Armağan Özel Sayısı, Doç.Dr. Mehmet Somer’e Armağan, 
Cilt: 12, Sayı:1-3, 2004-2006, M.Ü. Hukuk Fak. Yayını, Beta Yayınevi,  İstanbul 2006, s.962. 
243 AİHM, Ferrazini υ.İtalya, 12 Temmuz 2001, 44789/98, BAKER/MCKENZİE, s.963. 
244 YALTI SOYDAN, “İnsan Hakları…-I”, s.158-159, Mahkeme, The National& Provincial Building 
Society, The Leeds Permanent Building Society and The Yorkshire Building Society (The United 
Kingdom, 23.10.1997, Reports 1997-VIII, para.97) davasında, tazminat taleplerine ilişkin davaların 
yanında, vergi iade taleplerine ilişkin davaların da 6/1 madde kapsamında değerlendirileceği sonucuna 
varmıştır.   
245 YALTI SOYDAN, “İnsan Hakları…-I”, s.160-161. 
246 YALTI SOYDAN, “İnsan Hakları…-I”, s.161. 
247 İNCEOĞLU, s.83, Örneğin bkz.Engel and others v. Netherlands, 08.06.1976, Ser. A. No.22, 1 
EHRR 647, para.81. 
248 AİHM, Engel and Others v. Nedherlands, 08.06.1976,Ser.A, No:22,1 EHRR 647, İNCEOĞLU, s.85. 
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hukuktaki tasnifi (legal classification of the offence under domestic law), suçun niteliği 

(the nature of the offence), öngörülen cezanın niteliği ve ağırlığı (the nature and degree of 

severity of the possible penalty).    

AİHM Bendenoun Davasında249, vergi cezalarının 6/1 kapsamında olabileceği 

değerlendirmesini yaparken; sadece belirli bir grupla ilgili olmayıp, vergi mükellefi olan 

tüm vatandaşları ilgilendiren, bir zararın tazmin edilmesini değil, benzer fiillerin tekrarını 

önlemek amacıyla cezalandırmayı amaçlayan, önlemek ve bastırmak gibi bir yönü 

bulunan ve vergi mükellefi için önem taşıyacak bir miktara ulaşan bir vergi cezasının 6/1 

madde kapsamına giren bir suç isnadı olarak nitelendirilmesi gerektiği ve bu maddenin 

koruma alanından yararlanması gerektiğini belirlemiştir250. Kararında açıkça 

belirtmemekle birlikte mahkemenin, vergi cezasının kesilmesini “suç iddiasını içeren 

resmi bildirim” olarak değerlendirdiği söylenebilir251. Bu karar Türk vergi hukuku 

açısından değerlendirildiğinde; VUK 344. madde gereğince, vergi idaresince kesilen, 

uğratılan vergi kaybının katları olarak uygulanan vergi zıyaı cezasıyla karşılanan idari 

yaptırımlar ile VUK 359 bağlamında vergi kaçakçılığı suçunun failleri 6/1 maddesinin 

koruması altındadır. 

AİHM Hozee-Hollanda Davasında252; yükümlünün “ilk kez şüpheli statüsüne 

girdiği anı” şahsına yönelik mali istihbarat soruşturmasının başladığı an253 olarak 

                                                
249 AİHM, Bondenoun v. Fransa Davası, 24.02.1994, Ser.A, No.284, 18 EHRR 54, para.44,  
İNCEOĞLU, s.93, 351 nolu dipnot.  
250 BAKER/ MC KENZİE, s.965. 
251 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı…-II” s.107. 
252 “…Hollanda doğumlu başvurucu Belçika’da yaşamaktadır. 1980’lerin başında, başvurucu –
diğerlerinin yanı sıra- S ve S.N. unvanlı temizlik şirketlerinin genel müdürlüğünü yapmıştır. Her iki 
şirkette limitet şirkettir. Eylül 1980’de Hollanda vergi idaresi bir başka temizlik şirketi olan W.N.nin 
hesapları üzerinde bir inceleme başlatmıştır. Bu incelemede, W.N.nin hesapları üzerinde S ve S.N. 
şirketlerinin taşeronu olduğu belirlenmiştir…”, Hollanda vergi idaresi S ve S.N. şirketleri ve bu 
şirketlerin taşeron hesapları üzerinde inceleme yaparak 31.12.1981 tarihinde başvurucunun genel 
müdürlüğünü yaptığı şirketlere ek vergi tarh ve tebliğ etmiş, ayrıca matrah eksik beyan edildiğinden 
vergi kaybının %100’ü oranında para cezası kesmiştir. 28 haziran 1982’de S.N. şirketinin muhasebecisi 
ve başvurucu bir dizi soruya cevap vermek üzere Dolaysız Vergiler Denetim Dairesine davet edilmişler 
ve bu denetim birimi mayıs 1984’de şirketlere ilişkin araştırmayı Mali İstihbarat ve Araştırma 
Dairesine(FIOD) aktarmıştır. Haziran 1984’de FIOD, başvurucuyu şüpheli olarak sorguya almış ve 
hesaplarına el koyup devamında başvurucu hakkındaki araştırma ile bağlantılı olarak birtakım kişileri 
sorguya çekmiştir. Başvurucu mayıs 1985’de kaçakçılık şüphesi ile gözaltına alınıp daha sonra kefaletle 
salıverilmiştir. Hazırlık soruşturması mayıs 1985’de başlamış ve bu süreçte sorgu yargıcı başvurucunun 
talebi ile tanıklar ve uzmanlarla görüşmüştür. Ocak 1989’da önsoruşturma kapanmıştır. Nisan 1989’da 
Lahey Bölge Mahkemesinde kaçakçılık ve çete oluşturmak suçlarından dava açılmış, mahkeme 
başvurucunun çete oluşturmak suçundan beraatine, beş ayrı nedenle kaçakçılık suçundan  hapis ve para 
cezasına mahkumiyet kararı vermiştir. Başvurucu ve idare kararı temyiz etmiş, temyiz mahkemesi 
hapis ve para cezasında indirime gitmiştir. Başvurucunun bu karara karşı Yüksek Mahkeme’ye temyiz 
başvurusu ise Aralık 1992’de reddedilmiştir. Başvurucu; hakkındaki ceza yargılama süresinin 31 Aralık 
1981-1 Aralık 1992 tarihleri arasında olduğunu ve 6/1 maddeye aykırı biçimde uzun sürdüğünü iddia 
etmiştir, “…ceza davalarında, 6/1 maddede geçen makul süre kişinin bir suçla isnat edildiği anda 
başlar. 6/1 anlamında isnat, yetkili merciler tarafından kişiye bir suç işlediği iddiasını içeren bildirim 
yapılması şeklinde tanımlanabilir. Bu tanım, şüphelinin durumunun maddi olarak etkilenmesi testine de 
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değerlendirilmiştir. Mahkeme bu davada başvurucunun şirketi nezdinde yapılan vergi 

incelemelerin ve kesilen cezaların kendisine değil şirkete yönelik olduğundan isnat olarak 

kabul etmemiştir. O halde şu belirtilebilir ki; vergi yükümlüsünün bizzat incelemeye 

alınması, onun bu durumdan maddi olarak etkilendiğini ortaya koyar254.  Ancak 

mahkemenin getirdiği bu yorum; tüzel kişilerin vergi yükümlüsü oldukları durumda, 

kaçakçılık fiillerinin tüzel kişi nezdinde gerçekleşmesi halinde, cezaların şahsiliği 

ilkesinin bir gereği olarak hapis cezası bu fiilleri işleyen gerçek kişiler hakkında 

uygulanacağından; bu fiillerin ortaya çıkarılmasına ilişkin bu tüzel kişi nezdinde 

inceleme yapılması zorunluluğu karşısında cezai sorumluluk açısından yerinde bir sonuç 

vermemektedir255.   

AİHM Funke-Fransa Davasında; doğrudan isnat kavramı ile ilgili bir 

açıklama yapmamakla beraber, davayı susma hakkı açısından incelerken, başvurucunun 

evinde gümrük yetkililerince yapılan aramayı bir suç isnadı olarak değerlendirdiği 

anlaşılmaktadır256.   

 

cc. Türk Vergi Denetimi Açısından Konunun Değerlendirilmesi  

  

Vergi idaresi yükümlülerin vergi yasalarına uyup uymadıklarını yoklama, 

inceleme, arama ve bilgi toplama araçlarını kullanarak denetler. Vergi yasalarının 

öngördüğü yaptırımların uygulanmasına dayanak olacak bulgular, bu hukuksal araçlarla 

saptanır257. Bu hukuksal olanaklar hem vergi aslı hem de vergi cezaları bakımından olay 

                                                                                                                                       
uygundur.Para cezasının veya vergi para cezasının belirli şartlar altında 6/1 madde anlamında suç 
isnadı olarak değerlendirilebilir252. Mevcut davada, vergi idaresi tarafından 1981 yılının sonunda 
kesilen ceza başvurucunun kendi şahsına değil şirketlere kesilmiştir. O aşamada başvurucunun şahsen 
kaçakçılık şüphesi altında olduğunu ortaya koyan hiçbir durum yoktur…1981-Mayıs 1984 arasında 
verdikleri beyannamelerle ilgili incelemeye konu olan davacının şirketleridir. Bu dönemde, 
başvurucunun bizzat kendisinin inceleme altında olduğunu düşünmesine yol açacak bir sebep yoktur ve 
alınan herhangi bir önlemden maddi olarak etkilenmesi söz konusu değildir. Kaçakçılık fiillerine 
girişildiğine ilişkin deliller ancak şirketlere yapılan incelemeler derinleştiğinde ortaya çıkmıştır…14 
Haziran 1984’de FIOD başvurucuyu sorguya çekmiş ve bir suç işlediğine dair şüphe altında olduğunu 
resmi olarak bildirmiştir. Başvurucu bu anda ilk kez şüpheli statüsüne girmiş ve durumu maddi olarak 
etkilenmiştir. Bu nedenle mahkeme 14 Haziran 1984 tarihini, 6/1 madde anlamında isnat tarihi olarak 
kabul etmektedir. Bitiş tarihi ise Yüksek Mahkemenin temyiz talebini reddettiği 1 Aralık 1992 

tarihidir”, AİHM, Hozee-Hollanda Davası, 22.05.1998, YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma 
Hakkı…-II” s.107. 
253  YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-II” s.110. 
254 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-II” s.110. 
255 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-II” s.110. 
256 AİHM, Funke-Fransa Davası, YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-II” s.112. Davanın 
ayrıntısı için yukarıda “özel hayata ve aile hayatına saygı” bahsine bkz.  
257 KANETİ, Vergi Hukuku, s.165, YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-II” s.112. 
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ve olguların tespit edilerek delillere bağlanmasını ifade eder258. Vergi idaresi, vergisel 

sonuca yönelik delil araştırma ve tespitlerini bu çerçeve içinde gerçekleştirir259.      

VUK’nun “Ceza Gerektiren Olayın Tespiti” başlığını taşıyan 364.maddesi;  

 

“Vergi cezalarını gerektiren olaylar vergi dairelerince veya yoklamaya 

ve vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından tespit olunur. Yoklama ve vergi 

incelemesi sırasında rastlanan, vergi cezasını gerektirici olayların, raporlarda 

gösterilmesi, delillerin kaybolması ihtimalinin bulunduğu hallerde bunların tutanakla 

tespit edilmesi mecburidir.”  

 

Hükmünü içermektedir. Bu maddede belirtilenler dışında tespit; verginin tarh ve 

tahakkuku dolayısıyla, bu konudaki işlemler sırasında, vergi dairelerinin dışında yoklama 

ve incelemeye yetkili olanlarca, vergi idaresi dışında başka kurum, kuruluş ve kişilerden 

VUK 148 ve 149. maddeler gereğince istenilen bilgiler dolayısıyla da yapılabilir260.    

Vergi yükümlülerinin idarece denetlenmesi bir tür kolluk faaliyetidir. Denetim 

sırasında ve sonrasında yapılan işlemler açısından bakıldığında bu kolluk faaliyetinin 

idari kolluktan ziyade adli kolluğa yakın olduğu söylenebilir261. Zira idari kolluğun 

görevi ve amacı, kamu düzeninin bozulmasını önlemek iken, adli kolluk suçları 

kovuşturma, suça ilişkin suçluları ve kanıtları toplayıp yargı yerlerine verme görevini 

yerine getirmektedir262.   

Yükümlülerin vergi idaresince denetimi, vergi suçlarının ortaya çıkarılmasında  

araçtır. Burada sorun, idare tarafından yapılan denetimler sonucunda yükümlü hakkında 

kesilen cezalara ilişkin idari yargılama süreci ve ortaya çıkan vergi kaçakçılığının adli 

yargılama sürecinin AİHS’nin 6.maddesi kapsamında olup olmadığı konusu değildir. 

Çünkü; gerek idare tarafından yükümlüye kesilen vergi cezalarının vergi mahkemeleri, 

bölge idare mahkemeleri  ve Danıştay aşamasındaki, gerekse vergi kaçakçılığı suçuna 

ilişkin adliye mahkemeleri ve Yargıtay aşamasındaki yargılama süreci, AİHS ve AİHM 

kararları ışığında 6.maddenin kapsamındadır263. Asıl sorun, dava aşamasından önce delil 

tespiti amacıyla vergi denetimleri sırasında yükümlü veya sorumlunun 6.madde 

                                                
258 YALTI SOYDAN,  “Adil Yargılanma Hakkı-II” s.112. 
259 TEZEL, Adnan, Türk Vergi Hukukunda İspat ve Delil Sistemi, Reşat Kaynar’a Armağan, İstanbul 
1981, s.261-262, YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-II” s.112. 
260 YALTI SOYDAN,  “Adil Yargılanma Hakkı-II” s.112.  
261 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-II” s.113. 
262 GÖZÜBÜYÜK, A,Şeref, Yönetim Hukuku, 8.Bası, Ankara 1995, s.231-232, GÜNDAY, Metin, 
İdare Hukuku Dersleri, Ankara 1996, s268, YALTI SOYDAN,  “Adil Yargılanma Hakkı-II” s.113. 
263 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-II” s.117. 
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kapsamında adil yargılanma hakkından yararlanıp yararlanamayacağıdır. 

Sözleşme ve AİHM kararlarına göre, yukarıda açıklandığı gibi, adil yargılama 

süreci suç isnadı ile başlamaktadır. Vergi idaresinin denetimi ve suç oluşturan eylemlerin 

tespiti sürecinde vergi yükümlüsüne suç isnadında bulunulabilir264. Bu konuda her olayın 

kendine özgü koşullarının irdelenmesi gerekse de, AİHM’nin kararlarından çıkan genel 

ölçüler şunlardır; 

  

(1) Vergi cezasının kesilmesi: AİHM’ne göre vergi cezasının kesilmesi suç 

isnadıdır ve resmi bildirim mahiyeti taşır. Fakat bu resmi bildirimden önce de kişinin 

hukuki durumunu maddi olarak etkileyen, kendisini şüpheli statüsüne sokabilecek 

başka resmi bildirimler ve eylemler de olabilir. 

(2) Suç şüphesi bildirilmek suretiyle ifade alınması, arama yapılması: 

Vergi idaresinin hukuksal olanakları kullanarak yaptığı inceleme ve denetimler normal 

bir denetim süreci olarak başlayabilir…fakat incelemenin ilerleyen safhalarında suç 

delili olgu ve olayların tespiti ile yükümlünün statüsünün değişmesi ve bir isnatla 

karşılaşması mümkündür. Bu aşamada idarenin kullanabileceği arama ve ifade alma 

gibi işlemler isnadı ortaya koyan işlemlerdir…   

(3) Yükümlünün/ceza sorumlusunun şahsı üzerinde suç şüphesi ile bir 

inceleme başlatılması: …cezayı gerektiren olay ve olguların belirlenmesinde idare 

geniş bir araçlar yelpazesine dayanmaktadır; yoklama, inceleme, ifade alma, karşıt 

inceleme, tanık dinleme, yargıç kararına dayalı olarak arama yapma gibi. Bütün bu 

süreçlerde yapılan araştırma ile vergi matrahının doğruluğunun belirlenmesi 

amaçlansa bile, bunlar aynı zamanda suçun tespiti ve cezai olayların ortaya 

çıkarılmasını da içerir. Dolayısıyla, idarenin başvurduğu araştırma yöntemleri 

bakımından, yükümlüyü veya ceza sorumlusunu şüpheli statüsüne sokan durumlar 

ayrıca değerlendirmeyi gerektirir. İnceleme tutanakları, inceleme raporları bu 

anlamda suç isnadını içeren resmi belgeler niteliği taşıyabilir. İnceleme raporlarının 

oluşumundan önce, yükümlünün bir vergi suçu işlediği iddiasıyla ifadesinin 

alınmasında ve yapılan diğer araştırmalarda kişi şüpheli statüsüne girebilir. Özellikle 

aramalı incelemelerde durum böyledir. Aramaya, ihbar ve yapılan incelemeler 

dolayısıyla bir yükümlünün vergi kaçırdığına işaret eden belirtiler bulunduğu taktirde 

başvurulabilir. Aramada, bir belirti ve yükümlüye yönlen bir şüphe vardır. Arama 

kişiyi zan altında bırakan bir işlem olduğundan, sözleşme anlamında suç isnadı niteliği 

taşır265. 

                                                
264 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-II” s.118. 
265 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-II” s.118-119. 
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Yapılan denetimler sırasında veya yapılan ihbar üzerine yükümlünün vergi 

kaçakçılığına ilişkin fiillerini ilk olarak inceleme elemanları soruşturmakta ve yapılan 

inceleme sonucunda vergi kaçakçılığı suçu raporu düzenlemektedir. Savcılık ise inceleme 

raporu üzerinden soruşturma yürütüp, iddianamesini rapora dayanarak hazırlamaktadır. 

Bu durumda suç isnadının, savcılığa suç duyurusundan veya defterdarlığa mütalaa için 

göndermeden önce gerçekleştiği kabul edilmelidir. Savcılığın başka yollarla öğrendiği 

kaçakçılık fiilleri için vergi idaresinden inceleme talep etmesi halinde  ise, hakkında 

inceleme talep edilen yükümlü bakımından suç isnadı gerçekleşir266.   

 

b. Hakkın İçeriğinde Yer Alan Güvenceler  

 

aa. Mahkemeye Başvurma Hakkı 

 

Mahkemeye başvurma hakkı sözleşmenin 6.maddesinde açıkça ifade 

edilmemekle birlikte, bu maddenin 1.fıkrası temel bir kural getirmektedir. Bu kurala 

göre; “her şahıs…bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının…dinlenmesini 

istemek hakkına haizdir”. Mahkeme bu fıkrada yer alan mahkeme hakkının, mahkemeye 

etkin bir biçimde ulaşma hakkı anlamını taşıdığını belirtmiştir267. Bu hak mutlak olmayıp, 

devlet tarafından düzenlenecektir ve devlet bu düzenlemeyi yaparken bir taktir alanına 

sahiptir. Ancak mahkemeye başvurma hakkına getirilen sınırlama hakkın özünü 

zedelememelidir268. Sınırlamaların meşru bir amaç gütmesi ve ölçülülük ilkesi ile 

uyumlu olması gerekir. Gerçekleştirilmek istenen amaçla kullanılan araç arasında 

oransallık bulunmalıdır269. 

Mahkemeye başvurma hakkı, kişisel hak ve yükümlülükler, özel hukuk 

uyuşmazlıklarıyla, idarenin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan iddialar açısından 

da geçerlidir. İdarenin eylem ve işlemine karşı mahkemelere başvurma hakkının 

olmaması AİHM’de pek çok davanın konusunu oluşturmaktadır. Mahkemeye başvurma 

hakkı, kişiler arası uyuşmazlıklardan çok, özelliklere idarenin eylem ve işlemlerinden 

                                                
266 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-II” s.119. 
267 AİHM, Golder v. United Kingdom Davası, 21.02.1975, para.34-36,  YALTI SOYDAN, Billur Yaltı, 
“İnsan Hakları Açısından Vergi Yükümlüsünün Adil Yargılanma Hakkı-III”, Vergi Sorunları Dergisi, 
Sayı:145, Ekim 2000, s.119,  
268 İNCEOĞLU, s.107-108. 
269 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-III” s.120, AİHM, Ashingdane  v. U.K., 28.05.1985, 
Ser. A, No.93, 7 EHRR 528, Bunlar aynı zamanda Ashingdane kriterleri olarak değerlendirilmiştir(bkz 
İNCEOĞLU, s.118 vd.) 
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doğan uyuşmazlık konuları açısından anlam kazanmaktadır270.    

Mahkeme Hakanssonn ve Sturesson-İsveç davasında; uyuşmazlık konusunun 

sadece hükümet tarafından karara bağlanması, hükümet kararlarının ise ne olağan 

mahkemeler ne idari mahkemeler ne de 6.madde açısından mahkeme olarak kabul 

edilebilecek bir kurul tarafından hukukiliğinin denetiminin olmamasını, mahkemeye 

başvurma hakkının ihlali olarak değerlendirmiştir271.    

6.maddenin güvenceye aldığı mahkemeye başvurma hakkı ile 13.maddenin 

güvence altına aldığı “etkili başvurma hakkı” ayrı kavramlar olmakla birlikte, birbiriyle 

çakışan yönleri vardır. Bu açıdan, 6.madde ile bağlantısından dolayı, 13.maddeden de 

bahsetmekte fayda vardır. AİHM kararlarına göre “genel vergilendirme konuları ve vergi 

değerlendirmeleri”272 medeni hak ve yükümlülükler kapsamına girmediğinden doğrudan 

6.maddenin korumasında değerlendirilmeyecek, fakat “etkili başvurma hakkı”nı 

düzenleyen 13.madde uygulanabilecek ve bu kapsamda 6.maddede bulunanlara benzer 

başvurusal veya yargısal önlemler gerekebilecektir273. Vergi suçlarına ilişkin 

yargılamaların 6.madde korumasından yararlanacağı açıktır. Vergi denetimi sırasında 

yükümlünün vergi suçu işlediği ortaya çıkarsa, denetim sırasında toplanan deliller ve bu 

delillerin değerlendirilmesi de 6.madde uygulaması kapsamında değerlendirilecektir.  

AİHS’nin 13.maddesinde düzenlenen etkili başvurma hakkı; bir muhakeme 

garantisi içermekte, sözleşmeci devletleri iç hukukta “etkili başvurma yolları” öngörme 

yükümlülüğü altına koymaktadır. Sözleşme ve Ek Protokollerde öngörülen garantilerin 

gerçekleştirilmesi ve bu bağlamda bireylerin gidebileceği etkili başvurma yollarının iç 

hukukta düzenlenmesi taraf devletlerin görevidir274. Bu anlamda 13.madde bir 

mahkemeye başvurma hakkını düzenleyen 6/1 maddesiyle yakın bir ilişki içinde olup, 

aynı zamanda AİHS ile garanti edilen tüm hakları içermesi ve başvurulacak makamın 

mutlaka bir mahkeme olması gerekmediğinden 6/1’e göre daha geniş kapsamlıdır.  

Etkili başvurma hakkı; sözleşme ve ek protokollerde öngörülen başka 

hükümlerle birlikte ileri sürülebilmekte, tek başına 13.maddenin ihlali iddia 

edilememektedir. Ancak sözleşmenin lafzından çıkan farklı anlama rağmen 13.madde, 

sözleşme ve ek protokollerde öngörülen haklardan birinin ihlal edilmesini şart 

koşmamakta, iddianın makul ve kabul edilebilirliğine göre AİHM 13.maddenin ihlal 

                                                
270 İNCEOĞLU, s.110. 
271 AİHM, Hakanssonn ve Sturesson-İsveç Davası, 21.02.1990, Series A, No.171, 13 EHRR 1, 
İNCEOĞLU, s.110.  
272 AİHM, X-Fransa Davası, 1983, MOLE/HARBY, s.14. 
273 MOLE/HARBY, s.13. 
274 TEZCAN/ERDEM/SANCAKTAR, s.313. 
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edilmiş olduğuna yönelik karar verebilmektedir275. 

AİHM Janosevic-İsveç Davasında; ulusal hukukta vergi dairesinin kararına 

karşı, yine ilgili vergi dairesine kararın yeniden gözden geçirilmesi için itiraz etmeksizin 

başvurucunun mahkemeye başvurması mümkün değildir. Vergi dairesinin kararını 

yeniden gözden geçirmesi konusunda herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bu konuda 

yasal düzenlemede sadece “en kısa sürede” karar verileceğine dair bir ibareye yer 

vermektedir. Fakat idare ancak üç yıl sonra karar vermiş ve bu süre içinde karar 

uygulamaya konulmuştur. Başvurucu idarenin taktir ettiği vergi borcunu ödeyemediği 

için hakkında iflasına karar vermiştir. AİHM burada, vergi idaresi gözden geçirme 

kararını üç yıl sonra vererek, konunun mahkemeye taşınmasını çok geciktirdiği için 

mahkemeye etkin başvurma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir276.  

İç hukukumuzda vergi denetimleriyle bağlantılı olarak “mahkemeye 

başvurma hakkı” ve “etkili başvurma hakkı” değerlendirildiğinde; vergi denetimine 

bağlı olarak vergi idaresince uygulanacak yaptırımlara karşı, yükümlüye mahkemeye 

başvurma hakkı tanıyan düzenlemeler mevzuatımızda bulunmaktadır. Ancak aynı şeyi 

vergi denetimleri sırasında yapılan muvakkat elkoymalara karşı söylemek mümkün 

değildir. Bu açıdan; yoklama denetimi olan yol kontrollerinde ve inceleme denetimi 

sırasında yapılan muvakkat elkoyma işlemlerine karşı vergi mevzuatında yükümlüye 

itiraz hakkı (mahkemeye başvurma hakkı) tanınmaması, adil yargılanma hakkı ve 

bununla birlikte etkili başvurma hakkının ihlali olarak değerlendirilebilir.  

 

bb. Makul Sürede Yargılanma Hakkı 

 

6.maddeye göre, “herkes, kişisel hak ve yükümlülükleri ile hakkındaki bir suç 

isnadının karara bağlanmasında,…makul bir sürede,…yargılanma hakkına sahiptir” ve 

makul süreye ilişkin güvence hukuk ve ceza davalarında uygulanır. Bir davaya taraf olan 

herkesin aşırı usul gecikmelerine karşı korunmasını amaçlar ve “adaletin etkinliğini ve 

saygınlığını tehlikeye atabilecek ertelemeler olmaksızın tesis edilmesi gereğinin altını 

çizer”277. AİHM kararlarında, makul sürenin başlangıcı, ceza davalarında kişi hakkında 

suç isnadı iken, bu sürenin sonu ise davanın nihai olarak karara bağlandığı andır. Bu iki 

                                                
275 TEZCAN/ERDEM/SANCAKTAR, s.313.  
276 AİHM, Janosevic-İsveç Davası, 23.07.2002, İNCEOĞLU, s.134. 
277 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-III” s.108, Yazar; vergi aslına ilişkin yargılama 
süreçleri 6.madde kapsamında değerlendirilmediği için, makul bir süre ile ilgili açıklamalar vergi 
cezalarına yönelik olarak algılanması gerektiğini belirtmektedir. 
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nokta arasında geçen sürenin makullüğü, her olayda, o olayın kendi özellikleri içersinde 

değerlendirilir278.  

Mahkeme AİHM, Hozee-Hollanda279 davasında280 “makul süre” 

değerlendirmesi yaparken üç kriteri ele almıştır. Bunlar; davanın karmaşıklığı, 

başvurucunun tutumu ve yetkili merciin(idare ve yargı yeri) tutumu. Bu üç kriterden 

her biri tek başına sonuç verecek şekilde ele alınmamakta, ayrı ayrı değerlendirilerek her 

birinin yargılama süresinin uzunluğuna katkısı ölçülmekte ve böylece genel bir 

değerlendirme yapılmaktadır281. Davanın makul sürede sonuçlanmamasından 6/1 

maddesi gereğince devletin sorumlu tutulabilmesi, mahkemenin haklı bir neden 

olmaksızın zamanında karar vermemesi yanında, taraf olduğu bir davada idarenin 

kanıtları geciktirerek mahkemeye sunması durumunda da söz konusudur282.   

Vergi denetim hukukumuz açısından bu hak değerlendirildiğinde; öncelikle 

konunun adil yargılanma hakkının başlangıç noktasını oluşturan suç isnadı ile ilişkili 

olduğunu belirtmek gerekir. Suç isnadı kavramı ile ilgili gerekli açıklamaları ise yukarıda 

yapmış, AİHM kararlarından çıkan genel ölçülerin; vergi cezasının kesilmesi, suç 

şüphesi bildirilmek suretiyle ifade alınması, arama yapılması, yükümlünün/ceza 

                                                
278 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-III” s.109. 
279 Bkz, yukarıda “suç isnadı kavramı” bahsinde davanın özeti ve ayrıntısı verilmiştir.  
280“…başvurucu yargılamanın başlangıç tarihi ile bağlı olmaksızın, yargılamanın, özellikle dava öncesi 
araştırmaların, çok uzun olduğunu ve bunun yetkililerin hatasından kaynaklandığını iddia etmektedir. 
Başvurucu FIOD araştırmasında çapraz tanık dinletme talebinin reddedilmesi yüzünden, bu tanıkların 
daha sonra –yeniden talep edilmesi üzerine- hazırlık soruşturmasında dinlendiğini 
belirtmektedir…Mahkemeye göre, yargılama süresinin makul olup olmadığı, davanın kendine özgü 
koşulları ışığında ve mahkeme içtihadı olan kriterlerle –davanın karmaşıklığı, başvurucunun ve 
yetkililerin davranışları değerlendirilmelidir.Yukarıdaki kriterler çerçevesinde, hazırlık soruşturması 
yargıcının soruşturmayı Ocak 1989’da tamamladığı, diğer bir deyişle, başvurucunun şüpheli olarak ilk 
kez sorgulandığı tarihten itibaren dört yıl yedi ay sürdüğü görülmektedir. Bu süre rahatsız edecek 
derecede uzundur…. Bu durumda bu uzun sürenin haklılığı inandırıcı bir biçimde ortaya konmalıdır. 
Bu çerçevede, ilk aşamada FIOD, sonrada soruşturma yargıcı, yetkililerin vergi ve sigorta primi 
kaçağını tespit etmelerini mümkün olduğunca zorlaştıracak şekilde ayarlanan girift bir şirketler ve 
hesaplama ağını çözümleme sorunu ile karşılaşmışlardır. Yetkililer, başvurucu hakkında bir dava 
açabilmek için çok sayıda tanıktan delil toplamak ve çok önemli hacimde malzemeyi bir araya getirmek 
ve incelemek zorunda kalmışlardır. Çapı ve karmaşıklığı kuşkusuz olan araştırma daha sonra başka 
şüphelilerin iştiraki olasılığı ile daha da kapsamlı bir hal almıştır. Bu nedenle ve dava öncesi 
soruşturmada yetkililere atfedilebilecek bir ataletin bulunmadığı gerçeğinden hareketle, yargılamanın 
bu aşamasında geçen sürenin makul olmadığı sonucuna varılamaz. Başvurucunun FIOD önünde 
tanıklarını dinletebilmesi halinde, yargıcın daha kısa sürede soruşturmasını tamamlayacağı iddiasına 
gelince, muhtemelen FIOD önündeki süreyi uzatma sonucu verecek ve soruşturma yargıcının tanıkları 
dinlemekten muhakkak kaçınması anlamına gelmeyecek olan bu durumun, dava öncesi aşamayı bir 
bütün olarak önemli ölçüde kısaltacağı kesin olarak söylenemez. Dava öncesi soruşturmanın 
tamamlanmasından sonraki dava aşamasının uzunluğuna gelince,…davanın karara bağlanması için 
harcanan zaman, yani üç yıl ve on hafta 15 günlük bir süre, uzun bir süre değildir …Bütün bu 
açıklamalar ışığında, Mahkeme, mevcut davadaki koşullar altında 6/1.maddenin ihlal edilmediğine 
karar vermiştir.”, YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-III” s.110-111. 
281 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-III” s.110. 
282 REİSOĞLU, s.107. 
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sorumlusunun şahsı üzerinde suç şüphesi ile bir inceleme başlatılması olduğunu 

belirtmiştik. Buna göre; yapılan vergi denetimi sırasında veya savcılığın talebi yada ihbar 

üzerine, yükümlünün vergi kaçakçılığı fiillerini işlediği şüphesiyle nezdinde vergi  

incelemesi veya aramalı incelemenin başlatıldığı, buna yönelik ifadesinin alındığı veya 

vergi cezası kesildiği durumlarda yükümlü adil yargılanma hakkının, bu bağlamda 

“makul sürede yargılanma hakkı”nın korumasından faydalanır. Böylece, suç isnadıyla 

birlikte, yükümlü nezdinde yapılan denetimin makul sürede sonuçlanıp 

sonuçlanmadığı “makul sürede yargılanma hakkı”nın ihlali açısından tartışılabilir 

hale gelir.  

VUK’nun 145.maddesinde arama sırasında ele geçirilen defter ve belgeler 

üzerinde incelemelerin üç ay içinde bitirilerek sahibine iadesi, haklı sebeplerle 

bitirilememesi halinde mahkemeden süre uzatımına yönelik karar alınması şeklinde 

düzenleme “makul sürede yargılanma hakkı” açısından önemli ve isabetli bir 

düzenlemedir. Ayrıntılarını arama bahsinde inceleyeceğiz. Bunun yanında, sadece el 

konulan defterler üzerinde inceleme için bir sürenin öngörülmüş olması, suç isnadının 

bulunduğu vergi denetimlerinde süre sınırlaması olmadığı anlamına gelmez. Yukarıda 

belirtildiği gibi; suç isnadının bulunduğu kabul edilen vergi denetimlerinde, denetimin 

makul bir sürede sonuçlanıp sonuçlanmadığı sorununu da, bu hakkın koruma alanı 

kapsamında değerlendirmek gerekir. 

 

cc. Silahların Eşitliği ve Çekişmeli Yargılama  

 

Silahların eşitliği ilkesi, mahkeme önünde sahip olunan hak ve yükümlülükler 

bakımından taraflar arasında bir eşitliğin bulunması ve bu dengenin yargılamanın her 

aşamasında korunması anlamına gelmektedir. Ceza yargılamasında uygulanacağı 

kuşkusuz olmakla birlikte, medeni hak ve yükümlülükler üzerinde uyuşmazlığa ilişkin 

davalarda, dolayısıyla hem medeni hem de idari yargılama usulünde de uygulanır283.    

Mahkeme bu ilkeyi, bir özel hukuk uyuşmazlığı olan Dombo Beheer davasında 

şu şekilde tanımlamıştır;“silahların eşitliği, bir tarafı davanın diğer tarafı karşısında 

nitelikli bir dezavantaj içine sokmayacak şartlar altında, her bir tarafın delilleri de dahil 

olmak üzere, davasını ortaya koymak için makul bir olanağa sahip olması zorunluluğu 

demektir”284. 

                                                
283 İNCEOĞLU, s.220.  
284AİHM, Dombo BeherBV v. The Netherlands Davası, 27.10.1993, Ser.A, No. 274-A, 18 EHRR 213, 
İNCEOĞLU, s.221, daha sonra bu tanım mahkemenin sonraki kararlarında da tekrarlanmaktadır.  
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Mahkemeye göre, silahların eşitliği ilkesi, daha geniş kapsamlı olan adil 

yargılanma hakkı aracılığıyla, aynı zamanda ceza yargılamasının çekişmeli olma 

niteliğine de içermektedir285. Çekişmeli yargılama, silahların eşitliği ilkesi ile yakından 

ilişkili olup, bu iki ilke Mahkeme kararlarında birbirlerini tamamlar şekilde 

kullanılmaktadır. Çekişmeli yargılama ilkesi ise; dava sırasında mahkemenin kararını 

etkilemek amacıyla sunulan delil veya mütalaalar ya da görüşlerin her biri hakkında bilgi 

sahibi olma ve bunlar hakkında yorum yapma imkanının taraflara tanınmasıdır286.   

Mahkeme Bendenoun-Fransa287 ve Miailhe-Fransa288 davalarında benzer 

                                                
285 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-III”, s.112. 
286 İNCEOĞLU, s.249. 
287 “Michel Bendenoun, Zürihte eski para alım satımı işiyle uğraşan bir Fransız vatandaşıdır. Fransız 
yasalarına uygun olarak eski para, sanatsal parçalar ve değerli taşlar üzerine faaliyette bulunmak 
amacıyla merkezi Strasbourg’da bulunan bir limited şirket kurmuştur. Bendonoun bu şirketin yönetim 
kurulu başkanı, en büyük hissedarı ve genel müdürüdür.Ulusal Gümrük Araştırma Merkezi, alınan bir 
isimsiz ihbara dayanarak, Bendenoun’un şirketi tarafından ithal edilen  mallar üzerinde bir inceleme 
başlatmış, araştırma sırasında Bendenoun ve müşterileri sorgulanmış, belge ve mallara el konulmuş, 
şirketin eski ve yeni personeli ve bir uzman ile görüşülmüş ve Bendenoun gümrük ve kambiyo rejimine 
aykırı fiilinden dolayı tutuklanmıştır. Bendenoun inceleme boyunca gümrük dosyasındaki bütün 
belgelere – 24 adet tutanak ve 353 adet diğer belge – ulaşma olanağına sahip olmuş, 8 adet tutanağın 
kopyasını da tedarik etmiştir. Gümrük yetkilileri, 24 adet inceleme tutanağı ve 352 adet belgeden 
oluşan gümrük dosyasını vergi idaresine göndermiştir. Dosya savcılığa intikal ettirilmiş, Savcılık 
Strasbourg Adliye Mahkemesi’nde vergi kaçakçılığı davası açmıştır. 1976 yılında vergi idaresi 
Bendenoun’un şirketine ait hesaplar üzerinde bir denetim yapmıştır. Bu denetimde, bazı satış 
işlemlerinin şirket hesaplarına kaydedilmediği tespit edilmiştir. Sonuçta, Bendenoun’a şirketin yönetim 
kurulu başkanı sıfatıyla biri kurumlar, diğeri katma değer vergisi ile ilgili olan ve ayrıca bir şahsi gelir 
vergisi tarhiyatını ve bunlara bağlı cezaları içeren ihbarnameler tebliğ etmiştir. Bendenoun ek vergi 
tarhiyatı ile vergi cezalarına konu bütün işlemlere itiraz etmiştir. Bu itirazları idare tarafından 
reddedilen Bendenoun, üç işlem için de Strasbourg İdare Mahkemesinde dava açmıştır. 

Strasbourg idare mahkemesi açılan davalarda hazine, verdiği cevap dilekçelerine dört adet 
gümrük tutanağını ve şirket tarafından  yazılan iki adet mektubu eklemiştir. Bendenoun’un avukatı 
mahkemeye yazdığı iki ayrı mektupta: “Hazinenin … tarihli cevap dilekçeleri … tarihinde tarafıma 
iletilmiştir. Bu dilekçelerde, gümrük idaresince Bendenoun hakkında açılan bir dosyaya defalarca 
atıfta bulunulmaktadır. Hazine dilekçesine bu dosyadan altı adet belge eklenmiştir. Oysa söz konusu 
dosyanın tamamının mahkemeye ve davacıya gönderilmesi gerekmektedir. Gümrük incelemesinin 
kapsamı çok geniş olup, yetkililer tarafından mevcudiyetleri açıklanmayan bir dizi tutanak bu 
uyuşmazlıkla doğrudan ilgilidir…” demiştir. Mahkeme başkanı, gümrük idaresi tarafından savcılığa 
gönderilmiş dosyayı Strasbourg Savcılığından talep etmiştir. Savcının yanıtı şöyle olmuştur: 
“Bendenoun hakkında dosyayı vergi kaçakçılığına bağlı soruşturma başlatıldığı için gönderemiyorum. 
Belirtmek isterim ki, Hazine ceza davalarında katılan taraftır ve bu nedenle, dava dosyasına 
ulaşabildiğinden, eğer uygun bulursa, bir kopyası için başvuruda bulunabilir…”, başvurucunun 
avukatı daha sonra da mahkemeye yazdığı iki ayrı dilekçe ile bu talebini yinelemiş, fakat mahkemenin 
harekete geçmesine rağmen dosya elde edilememiştir.AİHM mahkemesine başvuran Bendenoun, 
yargılama sürecinde çekişmeli yargılama sürecinin ihlal edildiğini iddia etmiş ve Mahkemenin kararı 
şu yönde olmuştur; Mahkeme ilk olarak, başvurucunun iddialarının para cezalarına yol açan vergi 
kaçakçılığı suçlamasının esası ile ilgili olan idari dava ile bağlantılı olduğu sürece önemli olduğuna 
işaret eder. Bu nedenle mahkemenin görevi, silahların eşitliği ilkesinin veya daha genel olarak 
savunma haklarının, Bendenoun’un suçunun karara bağlanması süreci bakımından ihlal edilip 
edilmediğini tespitle sınırlıdır.Başvurucunun defalarca talep ettiği belgeler, vergi yetkililerinin 
dayanak olarak kullandıkları belgeler değildir. Hazine, Bendenoun’un suçunu ortaya koymak için, dört 
tutanağı kullanmıştır, ki bunların içeriğinde başvurucu gümrük suçlarını kabul etmemiştir. Bu nedenle 
şikayet, başvurucunun hasmının dayandığı belgelerle değil, idari mahkemelerdeki dosyalara girmeyen 
belgelerle ilgilidir…Mahkeme söz konusu koşullarda, adil yargılanma hakkı kavramının Hazineye, 
kendisi hakkında dosyadan davacıya belirli belgeleri veya dosyanın tamamını verme yükümlülüğünü 
yüklediği sonucuna varmamaktadır. Ancak, asgari düzeyde, ilgili kişinin talebi ile ilgili özel delillerin, 
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gerekçelerle silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkeleri açısından hak ihlali 

olmadığına karar vermiştir. Bu kararlarından ortaya çıkan sonuç; eğer ilk derece 

mahkemesindeki yargılamada bazı bilgilere ulaşılamamış, bu nedenle taraflardan biri 

haksızlığa uğramış fakat bu durum üst yargı aşamasında bilgilere ulaşılarak düzeltilmiş 

ise veya başvurucu düzeltebilecek konumdayken düzeltmek için gerekli adımları 

atmamışsa ihlal oluşmayacaktır. Ayrıca, talep edilen belgeler kendisini suçlayan karşı 

tarafın dava sırasında dayandığı belgeler değil ise, kendisine asgari düzeyde bilgi verilmiş 

ise ve başvurucu içeriği hakkında az çok bilgi sahibi olmasına rağmen neden bu belgeleri 

talep ettiğine ilişkin hiçbir yeterli gerekçe gösteremiyor ise 6/1.maddenin ihlalinden söz 

edilemeyecektir289.  

Mahkeme J.J. – Hollanda davasında290; mahkemeye sunulan mütalaaların yanı 

sıra, delillerinde davanın taraflarının bilgisine sunulması ve yorum yapma imkanının 

sağlanması, delillere ulaşma açısından davanın tarafları arasında bir eşitsizlik, bir tarafın 

                                                                                                                                       
en azından özet olarak verilmesi gerekir. Bendenoun dosyanın tamamının kendisine verilmesini 
istemiştir. Mahkemenin önündeki deliller, Bendenoun’un dosyanın kopyasını elde etmediği için vergi 
kaçakçılığı suçlamasının aksini ispat edemediği iddiasını destekleyecek hiçbir açık argüman ortaya 
koyduğunu göstermemektedir. Bu durum davasına zarar vermektedir çünkü, soruşturma sırasında, 
kendisi ve avukatı dosyanın tamamına ulaşmış, bir çok belgenin mevcudiyetinden ve içeriğinden 
haberdar olmuştur. Sonuç olarak mahkemeye verilen bilgiler çerçevesinde, belgelerin tedarik 
edilmemesi savunma haklarını veya silahların eşitliği ilkesini ihlal etmemiştir”, AİHM, Bendenoun v. 
Fransa, 24.02.1994, Ser.A, No.284, 18 EHRR 54, İNCEOĞLU, s.239-240.  
288 Bkz. YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-III” s.116-118. 
289 İNCEOĞLU, s.240. 
290 “…Başvurucu, serbest çalışan bir vergi danışmanıdır. Vergi idaresi 1989 yılında ek gelir vergisi 
tarh etmiştir. Tarh edilen vergi miktarı kadar bir para cezası uygulanmıştır. Başvurucu bu tarhiyata 
karşı Leeuwarden Temyiz Mahkemesi Vergi Bölümünde dava açmıştır. Kendisinden 75 Gulden dava 
parası yatırması istenmiştir. Mahkeme başvurucunun davasını, mahkeme harcının yatırılmadığı 
gerekçesiyle reddetmiştir. Başvurucu bu karara karşı mahkemeye itiraz etmiştir. Gerekçesi, dava 
harcının havale edilmesi için bankaya talimat verdiği, ancak bu talimatın yerine getirilmediği, 
bankanın hatasının kendisine karşı ileri sürülemeyeceğidir. Mahkeme talimatının yerine getirilip 
getirilmediğinin denetleme görevinin kendisine ait olduğundan hareketle, bu itirazı da reddetmiştir. 
Başvurucu kararı yüksek mahkemede temyiz etmiştir. Yüksek Mahkeme Savcılığı tarafından verilen 
danışma mütalaasının bir kopyası Yüksek Mahkeme davayı karara bağlayana kadar başvurucuya 
gönderilmemiştir. Yüksek Mahkeme temyiz talebini reddetmiştir. Başvurucunun iddiası, Yüksek 
Mahkeme yargıcının danışma mütalaasına yanıt veremediği için 6/1.maddesinin ihlal edildiği 
yönündedir.Mahkemenin ilk tartıştığı nokta, 6/1.maddenin uygulanabilirliği üzerinedir. Dava 
konusunun para cezası değil, dava harçları olduğu yönündeki Hükümet iddiasına karşı Mahkeme, 
Yüksek Mahkemenin alt mahkemenin kararını bozmak veya yeniden görüşülmek üzere geri göndermek 
ya da davayı esastan karara bağlamak yetkisine sahip olduğunu belirterek şöyle devam etmiştir:Yüksek 
Mahkemenin kararının etkisi başvurucuya kesilen vergi cezasının kesinleşmesi yönündedir. Yani, bu 
karar, cezanın uygulanması sonucunu verecek “suç isnadının karara bağlanmasında belirleyici 
olmuştur. Bu nedenle, … Yüksek Mahkemenin kararının usule ilişkin bir ön meseleyle sınırlı olması 6/1. 
maddenin uygulanmaması için yeterli değildir… Hollanda Yüksek Mahkemesinin tabi olduğu usul 
kuralları, savcının danışma mütalaasının çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır. … 
Başvurucunun danışma mütalaasına yanıt vermemesi, çekişmeli yargılama hakkını ihlal etmiştir. Bu 
ilke, bir ceza veya hukuk davasında tarafların öne sürülen kanıtlara ilişkin öğelerden ve 
gözlemlerden bilgi edinmesini ve bunlar üzerinde görüş bildirebilmesini ifade eder…Sözleşmenin 
6/1.maddesi ihlal edilmiştir” AİHM, J.J. v. Netherlands, 27.03.1998, Reports 1998-II, YALTI 
SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-III” s.115-116,  
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delillere ulaşma konusunda nitelikli bir avantajı bulunmaması gerektiği, aksi durumun 

Sözleşmenin 6.maddesinin ihlali anlamına geleceğini belirtmiştir291.  

Vergi idaresi denetim faaliyeti sırasında, kamu gücünün sağladığı imkanlarla her 

türlü delili toplayabilir. Uygulamada ise bu genellikle yükümlünün aleyhine olan delilleri 

toplamak şeklinde gerçekleşir. Vergi idaresinin bu imkanları karşısında yükümlünün de 

silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama hakkının gereği olarak, kendi savunma 

araçlarını hazırlayabilmesi gerekir. Bunun için, idarenin elinde bulunan bilgi ve belgelere 

ulaşma, uyuşmazlık mahkemeye intikal etmeden önce lehe olan delilleri toplamak için 

adli yargı yerlerinden delil tespiti yaptırma, noterde tanık beyanlarını tespit ettirme gibi 

imkanlara sahip olması gerekir.  

 

dd. Masumiyet Karinesi 

 

AİHS’nin 6/2.maddesinde; “hakkında bir suç isnadı bulunan kimse, suçluluğu 

kanıtlanana kadar masum sayılır” denilmek suretiyle bireye adil yargılanma sürecinde 

bir güvence daha verilmiştir. Bu hüküm aynı zamanda bir hak olarak öngörülmüştür.  

Ceza yargılaması önyargı ile ve itham edilen kişinin suçu işlediği varsayımı ve 

inancı ile başlamamalı, şüphe sanık lehine yorumlanmalıdır. Masumiyet karinesi, ceza 

yargılamasının başlangıcında çok kuvvetlidir, yargılama ilerledikçe delillerin gittikçe 

kuvvetlenmesi neticesinde bu karine giderek zayıflar ve nihayet suç ispat edildiğinde 

masumiyet karinesi tamamen ortadan kalkar292. 

Bu karine, AİHM’nin vergi cezaları ile bağlantılı olarak A.P., M.P. and T.P.- 

İsviçre293 davasında ele alınmıştır. Mahkeme, bir suç işleyen kişinin ölümünden sonra 

                                                
291 İNCEOĞLU, s.256-257. 
292

 SCHROEDER, Ceza Muhakemesinde “Fair Trial “  İlkesi, İstanbul Barosu Yayını, 1999, s.46. 
293 “Bu davada başvurucuların hepsi İsviçre vatandaşıdır. 28 Şubat 1984’te ölen P’nin dul eşi ve 
çocukları olan başvurucular Zürih’te yaşamaktadırlar. P bir inşaat şirketinin tek başına sahibidir ve 
başvurucular P’nin yegane mirasçılarıdır. Şirketin işleri ölümünden sonra P’nin oğulları tarafından 
sürdürülmektedir. 1-3 Ekim 1985 tarihleri arasında vergi idaresi şirketin defterleri üzerinde yaptığı 
denetimde; P’nin uzun yıllar boyunca şirketten para çektiğini ve bunları gelir olarak beyan etmediğini 
ve böylece federal vergi ve eyalet vergileri bakımından kaçakçılık suçunu işlediğini ortaya koymuştur. 
Hem federal yetkililer hem de eyalet yetkilileri, söz konusu vergilerin ve aynı zamanda vergi 
kaçakçılığından doğan para cezalarının başvuruculardan tahsili için işlemler başlatmışlardır. 
Başvurucular gerçek vergi matrahlarının hesaplanması için gereken bilgileri vererek vergi idaresi ile 
işbirliği yapmış, ancak vergi cezasına karşı, P tarafından işlenen vergi suçu bakımından masum 
oldukları iddiası ile yargı süreci başlatmışlar, ancak iddiaları yargı yerlerince reddedilmiştir.İsviçre 
Federal Vergi Kararnamesinin 130.maddesi şöyledir: “vergi kaçakçılığı, vergi yükümlüsünün 
ölümünden sonra ortaya çıkarıldığı taktirde, suçla ilgili muameleler vergi yükümlüsünün mirasçılarına 
karşı yapılır. kişisel kusurları olup olmadığına bakılmaksızın, mirasçılar ölen kişinin kaçırdığı 
vergilerden ve bunlara bağlı cezalardan, mirastaki hisseleri oranında müştereken sorumlu olurlar…Bu 
davada başvurucular, şahsi kusurlarına bakılmaksızın, bir başkasının işlediği iddia olunan bir suçtan 
mahkum edildiklerini, bunun sözleşmenin 6/2.maddesine aykırı olduğunu iddia etmişlerdir. Mahkeme 
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cezai sorumluluğunun devam etmemesinin ceza hukukunun temel kurallarından biri 

olduğunu, suçlunun ölümü halinde para cezasının ortadan kalkacağı, sözleşmenin 

6/2.maddesindeki masumiyet karinesinin de bunu gerektirdiğine değindikten sonra; ölen 

kişinin suçunun miras kalması, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir toplumda ceza 

adaletinin standartları ile bağdaşmadığına ve bundan dolayı 6/2.maddenin ihlal edildiğene 

karar vermiştir.   

 

ee. Susma ve Kendini Suçlamama Hakkı 

 

Ceza davalarında, suç isnadında bulunulan kişinin, kendi mahkumiyetine 

yardımcı olmama, kendi aleyhine beyan ve delil vermeye zorlanmama, hakkını 

içermektedir. Dolayısıyla kişinin kendi kendini suçlayıcı bir duruma düşmemesini 

sağlamak için susma ve kendini suçlamama hakkı korunmaktadır. Bu haklar, kişinin hem 

aleyhine olan beyanları hem de belgeleri vermeme hakkını içermektedir294. 

Mahkemenin Funke Fransa295 ve Saunders-Birleşik Krallık296 davalarında 

                                                                                                                                       
şu değerlendirmeyi yapmıştır;…başvurucular kendileri şahsen kusursuz oldukları halde, P’nin 
suçundan kaynaklanan ceza ile cezalandırılmaktadırlar. Ek olarak, başvuruculara ceza uygulanması, 
müteveffanın yargısız mahkum edilmesi anlamına gelmektedir…Mahkeme, ödenmemiş vergilerin 
başvuruculardan tahsil edilmesinde bir sorun olmadığını belirlemektedir. Mahkeme, müteveffanın diğer 
borçlarının da olduğunu ve bunların terekeden tahsil edilmesini normal bulmaktadır. Müteveffanın 
fiillerinden kaynaklanan cezai yaptırımların yaşayan kişilere uygulanması ise farklı bir konudur. 
Böylesi bir durum mahkemenin dikkatli bir değerlendirme yapmasını gerekli kılar. 

Bu davada mahkeme, müteveffanın suçunun hukuka uygun bir şekilde ortaya konulup 
konulmadığı konusunda karar vermeyi gereksiz bulmaktadır. Federal Dolaysız Vergiler Kanununun 
130/1.maddesi gereğince, muameleler başvurucular hakkında başlatılmış ve ceza onlara yüklenmiştir. 
Bu nedenle P’nin gerçekten suçlu olup olmadığının bağımsız olarak, başvurucuların, P tarafından 
işlendiği iddia edilen vergi kaçakçılığı suçu için cezai yaptırıma konu edildikleri kabul edilmelidir. Bir 
suç işleyen kişinin ölümünden sonra cezai sorumluluğunun devam etmemesi ceza hukukunun temel 
kurallarından biridir. Bu kural İsviçre genel ceza hukukunda da kabul görmüştür. İsviçre Ceza 
Yasasının 48/3.maddesinde, suçlunun ölümü halinde para cezasının ortadan kalktığı belirtilmektedir. 
Mahkemeye göre sözleşmenin 6/2.maddesindeki masumiyet karinesi de böyle bir kuralı gerektirir. Ölen 
kişinin suçunun miras kalması, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir toplumda ceza adaletinin 
standartları ile bağdaşmaz, bu nedenlerle, 6/2.madde ihlal edilmiştir”, AİHM, A.P., M.P. and T.P. v. 
Switzerland, 29.08.1997, Reports 1997-V; YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-III” s.121-123,  
294 İNCEOĞLU, s.271-273. 
295 “…Jean-Gustave Funke Fransa’da yaşayan bir Alman vatandaşıdır. Gümrük yetkilileri, Funkenin 
yurtdışındaki varlıklarının ayrıntılarını belirlemek üzere evine gitmişlerdir. Funke banka ekstrelerini 
vermeyi reddetmiş, bu nedenle aleyhine açılan davada mahkeme kendisini işbirliği yapmaya davet eden 
mahkeme kararına uyduğu tarihe kadar geçeçek her gün için para cezasına çarptırmıştır. Funke 
sözleşmenin 6/1 ve 6/2. maddelerinin ihlal edildiği iddiasında bulunmuştur.Funkeye göre, belge 
vermeyi reddetmesi üzerine cezaya çarptırılması adil yargılanma hakkını ihlal etmiştir. Kendisine karşı 
açılan davada işbirliği yapmaya zorlamak için ceza davası başlatmak suretiyle kendi aleyhine delil 
vermeme hakkının ihlal edildiğini ileri sürmektedir…Fransız yetkililerinin uluslararası destek 
almalarına ve yabancı ülkelerden gereken tüm kanıtları kendi kendilerine toplamalarına hiçbir engel 
olmadığına göre bu kabul edilemez…Hükümet, Fransız gümrük ve kambiyo rejiminin açıklayıcı 
niteliğinin altını çizerek, bu rejimin vergi yükümlülerini fiillerinin sistematik olarak araştırılması 
yoluyla koruduğunu, ancak buna karşılık gelir ve varlıklarını ilgilendiren belgeleri belirli bir süre 
muhafaza etmek ve yetkililerin talebi halinde bunları ibraz etmek gibi çeşitli yükümlülükler getirdiğini 
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susma ve kendini suçlamama haklarına değinmiştir. Buna kararlara göre; susma hakkı, 

sadece ifade vermeyi reddetme değil, aynı zamanda belge ve ticari kayıtları vermeme 

hakkını da kapsar. Bu hak hem dava öncesi araştırma safhasını, hem de ceza davasını 

kapsar. Sözleşmeye taraf olan bir devletin vergi idaresi, bir vergi suçunun işlendiğini 

ortaya koyacak bir delili vergi yükümlüsünden tedarik etmek amacıyla yükümlüyü 

zorlayamayacak, kendi iddiasını ve gerçekleştiğini ileri sürdüğü suçun varlığını kendi 

araştırmasıyla ispat yükünden kurtulamayacaktır. Bu çerçevede, Türk vergi usul 

hukukunda VUK 148 kapsamında “bilgi verme zorunluluğu” ve VUK 257.madde 

kapsamında “defter ve belge ibraz zorunluluğu” yeni bir değerlendirme ile okunmak 

zorundadır297. Bu düzenlemelerin kapsamı sözleşmenin 6.maddesi ışığında okunduğunda 

daralır, vergi yükümlüsünün yada ceza sorumlusunun kendi aleyhine delil vermesini 

sağlayacak şekilde yasal zorlamaya başvurulamaz298.  

Yükümlünün vergi idaresince denetiminin bir tür “adli kolluk” faaliyeti 

olduğunu belirtmiştik. Bu kolluk faaliyeti sırasında suç isnadıyla karşılaşan yükümlü adil 

yargılanma hakkının koruması altına girer. Bu aşamadan sonra beyanda bulunmaya ve 

VUK 141/2 maddesi gereğince tutanağı imzalamaya zorlanamaz, tutanağı imzalamadığı 

için defter ve belgelerine el konulamaz. Vergi inceleme elemanının defter ve belgelerine 

                                                                                                                                       
belirtmiştir. Devletin belirli belgeleri araştırmak yetkisi,... ilgililerin kendi kendilerini suçlamak 
zorunda oldukları anlamına gelmez....Olayda, gümrük idaresi Funke’den bir suçu itiraf etmesini veya 
kendi aleyhine delil vermesini istememiştir, sadece yetkililer tarafından bulunan ve kendisi tarafından 
da varlıkları kabul edilen delillerin- yani ev araması sırasında bulunan banka belgeleri ve çek 
defterinin- ayrıntılarını talep etmiştir...Mahkemeye göre, gümrük idaresi, kesinlikle emin olmamakla 
beraber varolduğuna inandığı bazı belgeleri elde edebilmek için Funke’nin mahkumiyetini sağlamıştır. 
Bu belgeleri başka yollarla elde etmekte ya yetersiz ya da isteksiz olan idare, başvurucuyu, işlediği 
iddia edilen suçların delillerini tedarik etmeye zorlama girişiminde bulunmuştur. Gümrük yasasının 
özellikleri, 6.maddenin kendine özgü anlamı çerçevesinde hakkında bir suç isnadı bulunan kişinin, 
susma ve kendini suçlamamaya katkıda hakkının bu şekilde ihlalini haklı göstermez. Bu nedenle, 6/1. 
madde ihlal edilmiştir”, AİHM, Funke v. France Davası,  25.02. 1993, Series A, No. 256-A, YALTI 
SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-III”, s. 124-125, Söz konusu kararda ayrıca özel ve aile yaşamına 
saygı hakkına ilişkin 8.maddenin de ihlal edildiğine karar verilmiş olup, buna ilişkin açıklama yukarıda 
“özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi” bahsinde yapmıştık.  
296 “…Başvurucunun şirketinin yasadışı hisse destek iddiaları üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
harekete geçmiş ve olayın araştırılması için müfettişler görevlendirmiştir. Şirketler yasasına göre, 
Bakanlık incelemeye alınan şirketin bütün elemanları ve yetkilileri müfettişlere bütün defter ve 
belgeleri vermek, çağrıldıklarında gitmek ve makul her türlü desteği sağlamak zorundadırlar. 
Soruşturma işlevi gören müfettişler yemin altında ifade almak yetkisine sahip olup, ifadesi alınan 
kişinin susmak ve kendi aleyhine delil vermeme imtiyazı yoktur. Aksine müfettişle işbirliği yapmayı 
reddeden kişiler hakkında iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür ve yasa açıkça müfettişlerin 
sordukları sorulara verilen yanıtların aleyhe delil olarak kullanılabileceğini hükme 
bağlamıştır.Bakanlık tarafından alınan ifadeler…,daha sonra Saunders aleyhine açılan ceza davasında 
kullanılmış ve 1990 yılında Saunders 5 yıl hapse mahkum olmuştur. Saunders sözleşmenin 
6.maddesinin ihlal edildiği iddiası ile AİHM başvurmuştur…Mahkeme, Ticaret Bakanlığı müfettişlerine 
yasal zorlama altında verilen ifadelerin, daha sonra ifade veren kişi hakkında bir ceza davasında 
kullanılamayacağını, aksi halde susma hakkının ihlal edilmiş olacağını karara bağlamıştır…”  
Saunders v. U.K., 17.12.1996, Reports 1996-VI, İNCEOĞLU, s.271 v.d.  
297 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-III”, s.128-129. 
298 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-III”, s.129. 
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elkoyma tehdidi altında tutanağın imzalanması hukuka aykırı olup, söz konusu tutanak 

“hukuka aykırı delil” olarak değerlendirilmek gerekir. Nasıl ki ceza yargılamasında 

şüpheli veya sanığın yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmama ve imzadan çekinme 

hakkı (CMK m.147) varsa, aynı şekilde nezdinde denetim yapılan yükümlü de bu haklara 

sahip olmalıdır. Bundan dolayı da; söz konusu VUK 141/2 düzenlemesinin, adil 

yargılanma hakkının içeriğinde yer alan “kişinin kendini suçlamama hakkı”nı ihlal ettiği 

ve Anayasaya aykırı olduğu söylenebilir.  

 

III. İÇ HUKUKTA DAYANAKLARI VE SINIRLARI 

 

1. Vergi Usul Kanunu  

       

VUK’nun Birinci Kitabının Yedinci Kısmı 127-152. maddeler arası vergi 

idaresinin yükümlüyü denetim yolları olan; yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplamaya 

ayrılmıştır. Herkesin vergi ödemesi ve devletin de vergi toplaması zorunluluğu karşısında 

devlet, vergi alacağını tahsil etmek, vergilerin doğruluğunu araştırmak, vergi kayıp ve 

kaçağını önlemek için Anayasadan almış olduğu yetkiye dayanarak birtakım vergi 

denetim mekanizmalarını yasa ile düzenlemiştir. VUK’nda yapılan bu düzenlemelerde; 

kimlerin denetim yapmaya yetkili olduğu, denetimin usulü, denetim yapanların yetkileri, 

denetim sonunda yapılacak işlemler, mükellefin ve denetim elemanlarının 

yükümlülükleri belirlenmiştir.  

Devletin vergilendirme yetkisi ile ilgili kurallar anayasada yer almaktadır. Vergi 

idaresi idarenin bir parçası olması nedeniyle anayasadaki idare ile ilgili kurallar ve vergi 

yükümlüsünün korunması anlamında da vergi yargısı ile ilgili kurallar vardır. VUK ise, 

vergi idaresinin gittikçe artan müdahalesine karşı, kişi haklarının gerektiği şekilde 

korunmasını vergi idaresinin faaliyetlerinin şekil ve usul kuralları ile bağlanmasını sağlar. 

Böylece, VUK vergi idaresinin uymak zorunda olduğu kuralları belirlerken aynı zamanda 

kişi haklarını da güvenceye alır, maddi vergi hukuku kurallarının şekli açıdan 

uygulanmasını sağlar. Bu nedenlerle VUK, vergi kanunları içinde vergilendirme alanında 

bir usul kodu olarak nitelendirilir299.  

Yükümlünün vergi idaresince denetim şekil ve usulleri VUK’nun ilgili 

maddelerinde düzenlenmiş olup, bu şekil ve usul kurallarının aynı zamanda yükümlüye 

kişisel hakları bakımından güvence de sağladığı görülmektedir. Böylece VUK yapılacak 

                                                
299 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.303-306.  
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vergi denetimlerinin yasal dayanağını oluştururken, sınırlarını da belirlemektedir.   

 

a. İdari Yaptırımların Niteliği ve Sınırlamanın Uygulama Alanı 

 

Öncelikle şu hususu belirtmekte fayda var; vergi denetimleri sırasında tespit 

edilen kaçakçılık fiillerinin, denetim elemanları tarafından kovuşturulmasında, bu suçlar 

genel hükümlere göre ceza mahkemelerinde yargılandığından, AİHS ve Anayasal  

düzenlemelerle, CMK usulüne göre hareket edilmesi gerektiği tartışmasızdır. Sorun vergi 

kaçakçılığı fiilleri dışında, vergi idaresinin uyguladığı “vergi zıyaı” ve “usulsüzlük” 

cezalarında bu kuralların uygulanıp uygulanamayacağı yada ne derece uygulanacağıdır. 

Bu sorunun çözümü için, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezalarının niteliğini tespit gerekir.  

Çoğunlukla yükümlü nezdinde yapılan bir denetim sonucu ortaya çıkan ve 

yükümlünün vergi kanunlarına aykırı davranışlarını yaptırıma bağlayan idari nitelikteki 

“vergi zıyaı” ve “usulsüzlük” cezaları hakkında doktrin ve yargı kararlarında çeşitli 

nitelendirmeler yapılmıştır. Doktrinde; yaptırımların idari niteliğinden dolayı vergi 

hukuku ve idare hukuku sahasında kaldığı300, vergi suçlarının idari kabahat, bunlara 

ilişkin cezaların ise idari yaptırım olduğu301, suçu önlemek ve faili cezalandımak amacı 

taşıdığı302 ve hazinenin mafruz ve muhtemel bir takım zararlarını karşılamak amacı 

taşıyan303 “tazminat kabilinden para cezaları”304 olduğu şeklinde çeşitli nitelendirmeler 

                                                
300 “...bir fiilin yapılması veya yapılmaması Devletin mali menfaatlerine zarar veriyor ve Devlet hem bu 
menfaatlerin alacaklısı sıfatıyla hem de bu fiilleri emreden veya yasaklayan  organ sıfatıyla müdahale 
ederek, başlıca maksadı ızdırap ve azap çektirmek olmayıp da Devletin vergi alacağını tahsilden 
ibaret olan müeyyideler koyuyor ve bu müeyyideler esasta idari nitelik arz eden organlar veya idari 
yargı sistemi içersinde yer alan özel mahkemeler tarafından ve Ceza Usulünün dışında kalan usullerle 
tatbik ve infa ediliyorlarsa, bu nevi fiiller esasta Vergi Hukuku ve binnetice İdare Hukuku sahasında 
kalan fiillerdir; buna karşılık vergiyi tahsil maksadı ikinci plana geçiyor ve devlet emir ve yasak koyan 
bir kamu otoritesi sıfatıyla müdahalede bulunarak müeyyide vaz’ediyor, ızdırap ve azap çektirmek 
gayesini güden bu müeyyide yargı yetkisine haiz bağımsız adliye organları tarafından ve Ceza Usul 
Hukukunun tanıdığı teminat ve usul kaideleri çerçevesi içinde tatbik ve infaz ediliyorsa, bir suç 
karşısında bulunduğu anlaşılır…”, ERMAN, Sahir, Vergi Suçları(Ticari Ceza Hukuku-IV), İstanbul 
1988, İ.Ü. Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayını, s.8. 
301 “…bu suçların cezalandırılmasında idare bir bakıma hem taraf hem de yargıç işlevi görmektedir. 
Vergi idaresi kestiği ceza üzerinde tasarrufta bulunabilir, örneğin; işlemde hata varsa düzeltebilir. 
Gerçek bir ceza üzerinde hiçbir idari merciin bu tür yetkileri olamaz…bu özellikler göz önünde 
tutulduğunda anılan vergi suçlarının “idari kabahat”, bunlara ilişkin cezaları ise “idari yaptırım” 
şeklinde nitelendirmek yanlış olmayacaktır…”, ÖNCEL/ÇAĞAN/KUMRULU, Vergi Hukuku, s.210. 
302  “…vergide amaç kamu giderlerini karşılamak için kaynak sağlanmasıdır. Vergi para cezalarında 
ise amaç, vergi yasalarına karşı işlenen eylem nedeniyle Devletin gördüğü zarara eşit bir tazminat 
yada zam almak değil, zararı aşan tutarda karşılık almak yoluyla faili cezalandırmak ve söz konusu 
yasaya aykırı eylemi(vergi suçlarını) önlemektir…”, KANETİ, Selim, Vergi Hukuku, s.229. 
303 “sadece mali cezalarla karşılanan cezaların hukuki niteliği belirlenirken… şayet kabul edilen 
müeyyide, hazinenin mefruz ve muhtemel birtakım zararlarını karşılamak ve tazmin ettirmek maksadını 
gütmekte ise, tamamı ile mali niteliktedir ve bu müeyyideyi gerektiren gerektiren fiilde vergi cezasını 
gerektiren bir fiildir. Buna karşılık, öngörülen müeyyide, hazinenin zararını tazmin maksadı gütmeyip, 
tenkil maksadına yönelmiş bulunmakta ise, bir vergi suçu söz konusudur ve bu suçun diğer suçlardan 
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yapılmıştır.   

Vergi cezalarını gerektiren fiiller, Devletin veya kamu idaresinin gelir 

kaynaklarına zarar veren veya vereceği düşünülen hareketler olup305,  genel olarak bu 

gibi hareketleri karşılayan müeyyideler, vergi kanunlarına riayetsizliği, riayet etmenin 

gerektirdiği mali fedakarlıktan daha büyük bir fedakarlıkla karşılamak madsadına 

yönelmiştir306.    

Anayasa Mahkemesi idari para cezası gerektiren fiilleri birer disiplin suçu hatta 

bir tür mali kolluk önlemi olarak değerlendirirken307,  Danıştay ise bunların teknik 

anlamda cezai nitelikte olduklarından söz etmiştir308.                                       

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi idari yaptırımlar ile ilgili yayımladığı 

tavsiye kararında309, idari cezaların yasa ile konulması zorunluluğunun yanında, Ceza 

Kongresi kararlarının hayata geçirilmesi için öneriler hazırlamıştır310. XIV.Uluslararası 

Ceza Kongresinde İdari Ceza hukukunda, maddi hukuka ilişkin ilkeler 2 Nolu başlık 

                                                                                                                                       
farkı yoktur….sırf mali müeyyide gerektiren fiillerde….vergi uyuşmazlığı idari yargı organları 
tarafından çözümlenirse de, hiçbir zaman ceza yargılama mercilerine gitmez. Oysa tam manasıyla bir 
suç olan mali suçlar doğrudan doğruya ceza mahkemelerine intikal eder ve bu organlarca karara 
bağlanır….mali cezayı gerektiren fiiller hakkında karar verecek vergi mahkemeleri, Vergi Usul 
Kanununda yazılı usul kurallarına, Danıştay da Danıştay Kanunundaki usul hükümlerine tabi olduğu 
halde, vergi suçlarına el koyan ceza mahkemeleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu uygular…”, 
DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt:I, 10.Bası, Beta Basım, 
İstanbul 1987, s.339.  
304“…tazminat kabilinden para cezaları hem ceza, hemde tazminat niteliği taşıyan karma vasıftaki para 
cezalarıdır. Genellikle mali suçlar karşılığı konulmuş para cezaları bu niteliktedir. Gerçekten bu 
suçlarda hazineye verilen zararları önlemek amacı görüldüğünden, karşılık olarak görülen cezaların 
da karma oldukları açıklanmıştır…”, DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza 
Hukuku, Cilt:II, 9.Bası, Beta Basım, İstanbul 1986, s.719-720. 
305 DÖNMEZER/ERMAN, Cilt:I, s.338. 
306 DÖNMEZER/ERMAN, Cilt:I, s.339. 
307“…vergi idarelerince verilen para cezalarının teknik anlamda ceza niteliğinde olmadığı, idari birer 
yaptırım niteliğinde olduğu hususundaki düşünceler de gözetildiğinde belge düzenine ilişkin idari 
düzenlemelere aykırı davranış suç değil, birer disiplin suçu, hattâ bir tür mali kolluk önlemi olarak 
değerlendirilebilir…”AYM, E:1990/29, K:1991/37, T:15.10.1991, RG No:21133, RG T:05.02.1992, 
SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.201 
308 Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu, “..vergi cezası, kamu giderlerini karşılamak üzere idarece 
tahsil edilen, diğer bir ifadeyle, vergi karakteri taşıyan bir mali yüküm değildir. Vergi cezası, vergi 
kanunları hükümlerine aykırı hareketleri önlemek için, bu tür davranışları cezalandırmak üzere 
kesilir. Kamu giderlerini karşılamakta kullanılırsa da bu amaçla tahsil olunmaz…” Danıştay İBK, 
E:1977/1, K:1980/2, T:12.06.1980, DİBK, Cilt III;  bir başka kararında, “…Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine dayanılarak kesilen para cezaları teknik anlamda ceza niteliğinde bulunduğu ve 
Anayasamızın 38 inci maddesi ise; kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini getirdiğinden, "cezada 
kanunilik" ilkesi esas olup, bu da ceza yaptırımının yasama organı tarafından tereddüt yaratmayacak 
biçimde düzenlenmesini, suçu oluşturan fiili gerçekleştiren kişiye uygulanacak cezanın cinsinin, 
miktarının, alt ve üst sınırlarının belirlenmesini zorunlu kılar ve yargı yerlerinin genişletici yoruma ve 
kıyas yoluna başvurmamalarını gerektirir. Aksi halde kıyas yoluyla ceza yaratılmış olur…”, Danıştay 
İBK, E:1988/1, K:1989/1, T:16.02.1989, DKD, Sayı:76-77, s.80. 
309 Council of Europe Committee of Ministers, Recommendation No:R.(91) 1 of The Committee of 
Ministers to Member States on Administrative Sanctions, SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.200.  
310 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.200. 
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altında tespit edilmiştir311. 

AİHM kararında “idari davanın niteliğini” değerlendirirken; dört faktörü 

davanın cezai nitelikte olduğunun göstergesi saymıştır312;  

 

- söz konusu iç hukuk hükümleri belirli bir gruba değil de, vergi mükellefi 

olan  herkese uygulanabilir olduğunda, 

- verilen cezalar hazinenin zararını gidermeye yönelik olmayıp, yeniden suç 

işlemeyi önlemek üzere caydırmayı amaçlandığında, 

- para cezalarının dayandığı genel kuralın amacı caydırmak ve 

cezalandırmak  olduğunda, 

- verilen cezalar önemli miktarda olup, ödenmemesi halinde hapis cezası 

öngörülmüş olması,        

  

 AİHM ve Danıştay kararları birlikte değerlendirildiğinde; bu yaptırımların 

uygulanmasında amacın, hazinenin zararının tazmini olmayıp, yeniden suç işlemeyi 

önlemek ve cezalandırmak olduğu, suç ve cezada yasallık ilkesinden yola çıkılarak, kıyas 

yolu ile suç yaratılamayacağından söz edildiği görülmektedir. O halde tüm bu 

nitelendirmeler, vergi idaresince uygulanan yaptırımların “cezai” niteliklerinin ağır 

bastığını gösterir ve konunun ceza hukuku bağlamında değerlendirilmesini gerektirir. Öte 

yandan idare hukuku, bu bağlamda mali hukuk, ceza hukukunun müeyyidelerine 

dayanmadan çok kere fiili yürürlük kazanamaz313. Nitekim, “vergi zıyaı” ve “usulsüzlük” 

suçlarına uygulanacak genel hükümleri düzenleyen VUK 331-343.maddeler arasında, 

“iştirak”, “içtima”, “tekerrür” gibi genel ceza hukukunda “suçun özel görünüş şekilleri” 

olarak isimlendirilen, ceza hukuku kavramlarına yer vermiştir. Bunun yanında, faal 

nedamet-etkin pişmanlık(VUK 371), ölüm(VUK 372) ve zamanaşımı(VUK 374) 

                                                
311 “a-İdari ceza hukukuna ilişkin suçlar da, idari ceza hukuku müeyyideleri gibi, kanunilik ilkesine 
uyularak belirlenmelidir.Ceza hukukundaki suçlar ile idari ceza hukukuna ait ihlaller arasındaki 
ayırım, yasama organları tarafından yeterince açıklıkla ele alınmalıdır. İdari ceza hukukuna ilişkin 
ihlaller ile müeyyideler için kendine özgü terimler kullanılması önerilir. 
b-Gerçek kişilerin idari ceza hukukuna ilişkin sorumluluğu, kişisel kusur(kast veya taksir) ilkesine 
dayanmalıdır. 
c-Bununla birlikte, idari ceza hukuku müeyyidelerinin türü, idari ceza hukuku alınanda tüzel kişi 
sorumluluğunun tanımasını kolaylaştırmaktadır. 
d-Ceza hukukunca tanınan hukuka uygunluk halleri, kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler ile, kanunu 
bilmemenin mazeret sayılacağı hallerde dahil olmak üzere,cezayı azaltıcı nedenler,idari ceza 
hukukunda da göz önünde bulundurulmalıdır”, SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.200, (CENTEL, 
Nur, XIV.Uluslararası Ceza Kongresi Kararları, 1-7 Ekim 1989 Viyana,ARGUMENTUM,S.1,Yıl:1, 6). 
312 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, 200. 
313 DÖNMEZER/ERMAN, 1.Cilt, s.12. 
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hallerinde ceza verilmemesi, ceza sorumluluğunun şahsiliği(VUK 332) gibi, ceza hukuku 

müesseslerinin vergi cezalarında da uygulanması, kanun koyucunun bunlara “cezai 

nitelik” verdiğinin kanıtıdır.  

  Konu bir de 5326 Sayılı “Kabahatler Kanunu” açısından değerlendirmeye 

tabi tutulabilir. Mülga 765 Sayılı TCK’nun “üçüncü kitabında” düzenlenen kabahatlere, 

5237 Sayılı TCK’nda yer verilmemiş, bunun yerine 30.03.2005 Tarih ve 5326 Sayılı 

“Kabahatler Kanunu”314 şeklinde ayrı bir düzenleme yapılmıştır. Kabahat kavramı 

Yasada, kanunun karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık, 

şeklinde tanımlanmış(m.2), “idari para cezaları” ve “idari tedbirler” ise Kanunun 

öngördüğü yaptırımlar olarak belirlenmiştir(m.16). Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği315 

Kanunun 3.maddesi ise; “Bu Kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki 

kabahatler hakkında da uygulanır” hükmünü içeriyordu. Bu maddeyle Kanun koyucu, 

özel yasalarda  dağınık biçimde yer alan tüm idari yaptırımlarda Kabahatler Kanununun, 

kanun yolları dahil, genel hükümlerinin uygulanması amacı gütmüştü.  

  Yüksek Mahkeme 3.maddenin iptal gerekçesinde316; itiraz konusu 3. maddeyi, 2. 

maddeyle birlikte değerlendirmiştir. Gerekçesinde; diğer kanunlarda yer alan idari 

                                                
314 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Kanun Kabul Tarihi: 13/03/2005, Yayımlandığı R.G.No: 25772 
(Mükerrer), Yayımlandığı R.G.Tarihi: 31/03/2005. 
315 AYM, Esas No: 2005/108, Karar No: 2006/35, Karar Tarihi: 01.03.2006, Yayımlandığı R.G.Tarihi: 
22.07.2006, Yayımlandığı R.G.No: 26236.  
316 “…Kabahatler Kanunu’nun “Genel kanun niteliği” başlıklı  itiraz konusu 3. maddesinde, “Bu 
Kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanır.” denilmek suretiyle, 
Kanun’un Birinci Kısmındaki maddelerinin diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanacağı 
belirtilmiştir. Madde gerekçesinden, özel kanunlarda dağınık biçimde yer alan idari yaptırımların 
disiplin altına alınarak, özel kanunlarda kabahat türünden fiillerin tanımlanması ve bu fiiller 
karşılığında öngörülen idari yaptırımların belirlenmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Böylece, 
Kanun’un bu kısmında düzenlenen amaç ve kapsam, tanım, genel kanun niteliği, kanunilik ilkesi, zaman 
bakımından uygulama, yer bakımından uygulama, kabahatten dolayı sorumluluğun esasları, yaptırım 
türleri, soruşturma zamanaşımı, karar verme yetkisi ve kanun yolları başlık veya üst başlığı altında 
sayılan genel ilkelerin özel kanunlardaki kabahat fiilleri hakkında da uygulanması benimsenmiştir. 
Yasa’nın 2. maddesindeki kabahat deyiminden, kanunun karşılığında idari yaptırım uygulanmasını 
öngördüğü haksızlık anlaşılmaktadır. 16. maddede,  kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari 
yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirler olarak belirlenmiştir. İdari tedbirler, mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir.  
 İtiraz konusu 3. maddede “Bu Kanunun genel hükümleri diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da 
uygulanır” denilmektedir. Bu kuralın 2. maddedeki tanımla birlikte incelenmesinden, 5326 sayılı Kanun’un 
idari yargının görev alanını da kapsadığı anlaşılmaktadır. Ancak, Yasa’nın 19. maddesiyle bu kapsamın 
daraltılarak, diğer kanunlarda kabahat karşılığında öngörülen belirli bir süre için; bir meslek ve sanatın 
yerine getirilmemesi, işyerinin kapatılması, ruhsat veya ehliyetin geri alınması, kara, deniz veya hava nakil 
aracının trafikten veya seyrüseferden alıkonulması gibi yaptırımlara ilişkin hükümler, ilgili kanunlarda bu 
Kanun hükümlerine uygun değişiklik yapılıncaya kadar saklı tutulmaktadır. Yasa’nın 27. maddesinin (1) 
numaralı fıkrasında ise, idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına 
karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine 
başvurulabileceği belirtilmektedir. Bu kuralın, ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirler dışındaki, idari para 
cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararları için uygulanacağı açıktır.  
 …Anayasa’nın 125 maddesinin birinci fıkrasında, “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 
yargı yolu açıktır”; 140. maddesinin birinci fıkrasında, “Hakimler ve savcılar adlî ve idarî yargı hâkim 
ve savcıları olarak görev yaparlar”; 142. maddesinde “Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, 
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yaptırım kararlarında da Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacağından Kanun’un idari 

yargının görev alanını da kapsadığını, Anayasal idari ve adli yargı ayrılığından 

hareketle, idarenin kamu gücü kullandığı ve kamu hukuku alanına giren işlem ve 

eylemleri idari yargı, özel hukuk alanına giren işlemleri de adli yargı denetimine tabi 

olacağı ve böylece idari yargının görev alanına giren bir uyuşmazlığın çözümünde adli 

yargının görevlendirilmesi konusunda yasakoyucunun geniş takdir hakkının bulunduğunu 

söylemenin olanaklı olmadığını, itiraz konusu kuralla diğer yasalardaki kabahatlere 

yollama yapılarak, yaptırımın türünden hareketle ve idari yargının denetimine tabi 

tutulması gereken alanlar gözetilmeden, bunları da kapsayacak biçimde başvuru yolu, 

itiraz, bunlara ilişkin usul ve esasların değiştirilmesinin, Anayasa’nın 125. ve 155. 

maddelerine aykırı olduğunu belirtmiştir.  

  Görüldüğü gibi, iptal kararının gerekçesinde, özel yasalarda yer alan idari para 

cezalarının cezai nitelikleri tartışılmamış, Anayasal adli ve idari yargı ayırımından 

hareketle konu değerlendirilmiştir. Mahkemenin bu kararıyla eski kararları arasında, idari 

para cezalarının niteliği konusunda çelişki bulunmamaktadır. Kararın karşıoyunda317 ise, 

                                                                                                                                       
işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir”; 155. maddesinin birinci fıkrasında da, “Danıştay, 
idarî mahkemelerce verilen kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin 
son inceleme merciidir. Kanunda gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak 
bakar” denilmektedir. Bu kurallara göre, Anayasa’da idarî ve adlî yargının ayrılığı kabul edilmiştir. 
Bu ayrım uyarınca idarenin kamu gücü kullandığı ve kamu hukuku alanına giren işlem ve eylemleri 
idarî yargı, özel hukuk alanına giren işlemleri de adli yargı denetimine tâbi olacaktır. Buna bağlı 
olarak idarî yargının görev alanına giren bir uyuşmazlığın çözümünde adlî yargının görevlendirilmesi 
konusunda yasakoyucunun geniş takdir hakkının bulunduğunu söylemek olanaklı değildir. Ceza 
hukukundaki gelişmelere koşut olarak, kimi yasal düzenlemelerde basit nitelikte görülen suçlar hakkında 
idari yaptırımlara yer verildiği görülmektedir. Daha ağır suç oluşturan eylemler için verilen idari para 
cezalarına karşı yapılacak başvurularda konunun idare hukukundan çok ceza hukukunu ilgilendirmesi 
nedeniyle adli yargının görevli olması doğaldır. Ancak, idare hukuku esaslarına göre tesis edilen bir idari 
işlemin, sadece para cezası yaptırımı içermesine bakılarak denetiminin idari yargı alanından çıkarılarak 
adli yargıya bırakılması olanaklı değildir. Bu durumda, itiraz konusu kuralla diğer yasalardaki kabahatlere 
yollama yapılarak, yalnızca yaptırımın türünden hareketle ve idari yargının denetimine tabi tutulması 
gereken alanlar gözetilmeden, bunları da kapsayacak biçimde başvuru yolu, itiraz, bunlara ilişkin usûl ve 
esasların değiştirilmesi, Anayasa’nın 125. ve 155. maddelerine aykırıdır, Kural’ın iptali gerekir…” 
317 Üyeler Sacit ADALI ve Mehmet ERTEN’in karşıoyu; “…Yasakoyucu, aralarında sistem birliği ve 
uyum bulunmayan özel kanunlardaki çeşitli fiiller karşılığında öngörülen idari yaptırımlar  ile suç 
olmaktan çıkartılmak istenen kabahat fiillerinin, genel nitelikli bir kanunla düzenlenmesinde kamu 
yararı görmüş ve bu düşünceyle de kabahatler karşılığında öngörülen idari yaptırım kararlarının, 
bir idari işlem olmasından çok  cezalandırma amacı baskın ve ceza hukukunun genel ilkeleriyle 
daha yakın ilişki içinde olan bir hukuki işlem olduğunu kabul ederek, bunlara uygulanacak genel 
hükümler yanında, kabahatler karşılığında öngörülen idari para cezası ile mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi kararlarına karşı idari yargı yerine ceza mahkemesine başvurulabilmesini mümkün kılan 
hükümlerin  bulunduğu Kabahatler Kanunu’nu yasalaştırmıştır….idari yaptırım kararlarının ağırlıklı 
olarak cezalandırma amacı taşıdığını gözeten yasakoyucunun, söz konusu Kanun’da uygulamaya 
yönelik diğer genel hükümlerle birlikte, idari yaptırım kararlarına karşı ceza mahkemesine başvurmayı 
öngörmesi, ona Anayasa tarafından  tanınan yasama yetkisinin gereği ve kaçınılmaz sonucu olduğunda 
kuşku yoktur. Kabahat fiilinin, ceza hukukunun genel ilkeleriyle ilişki içinde olduğunun baştan kabul 
edilmesi, ona ve idari yaptırım kararlarına karşı yapılacak itirazları idari yargı dışına taşıyan temel 
düşüncedir. O nedenle Anayasa’da yer alan idari yargı ayırımına ilişkin düzenlemelerin, ceza 
mahkemesinin yetkilendirilmesini düzenleyen kuralla  ilişkilendirilmek veya onlara  aykırı görmek 
olanaksızdır. Diğer taraftan, böyle bir düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı kılan, Anayasa’da engelleyici 
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idari para cezalarının cezai niteliği de değerlendirilerek, itirazın reddi savunulmuştur.   

Öte yandan Mahkeme hukuksal boşluk oluşmaması için, iptal kararının Resmi 

Gazetede yayınlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe gireceğine karar vermiş, bu aşamada 

5560 Sayılı318 “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 31.maddesi 

ile Kabahatler Kanununun 3.maddesi değiştirilmiştir319. Yapılan değişikliğin eskisinden 

farkı; idari yaptırım kararlarına karşı Kabahatler Kanununda yer alan kanun yoluna iliş-

kin hükümlerin, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde 

uygulanacağına ilişkin düzenlemedir. Yasa yolları dışında, Kanunun diğer genel 

hükümleri ise tüm idari para cezaları hakkında uygulanacaktır.  

Mahkemenin iptal gerekçesi ve 5560 Sayılı Yasayla Kabahatler Kanununun 

3.maddesinde yapılan değişiklik, vergi cezaları açısından birlikte değerlendirildiğinde; 

Kabahatler Kanununun genel hükümleri( iştirak, içtima, teşebbüs, zaman bakımından 

uygulanma, yer bakımından uygulanma gibi), kanunyolları dışında, idari yaptırım 

niteliğinde olan vergi cezaları hakkında da uygulanacaktır. Bundan hareketle, idari 

yaptırım niteliğindeki vergi cezaları için; karşılığı vergi zıyaı ve usulsüzlük şeklinde 

idari para cezaları ile yaptırıma bağlanan VUK’nda düzenlenen kabahatlerdir, 

şeklinde bir nitelendirme yapılabilir.  

Ancak tüm bu tartışmalar,  idare tarafından verilmesine ve kamu hukuku alanına 

tabi işlemlerden olmalarına rağmen, vergi cezalarının, ceza hukuku anlamında “cezai” 

nitelikte oldukları gerçeğini değiştirmez. Vergi cezalarının bu niteliği yanında, yaptırımın 

uygulanmasına gerekçe oluşturan vergi denetimleriyle kişi hak ve özgürlüklerine bir 

müdahale de söz konusudur. Yaptırımın cezai niteliği ve müdahalenin varlığı 

karşısında;  AİHS ve Anayasal sınırlamalarla, ilgili CMK düzenlemelerinin (şüpheli ve 

sanık hakları, yasak delil, hukuka aykırı arama vs), VUK’ndaki idari para cezalarında 

(vergi zıyaı ve usulsüzlük) da gözetilmesi gerekir. 

 
 
  . 

                                                                                                                                       
veya buyurucu bir başka kural da bulunmamaktadır…Bu maddeyle Kabahatler Kanunu’nda yer alan ve 
“ceza mahkemesini yetkili kılan düzenlemenin de içinde olduğu genel hükümlerin”, “özel kanunlardaki 
kabahatler” için de uygulanacağı hüküm altına alınmış, böylece yasa koyucunun amacına uygun şekilde 
uygulamada birlik ve ahenk sağlanarak, hukuk güvenliği tesis edilmiştir….”  
318 5560 Sayılı “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” , Kabul T.: 06.12.2006, 
Yayımlandığı R.G.Tarihi: 19.12.2006, Yayımlandığı R.G.Sayısı: 26381. 
319 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, MADDE 3; “(1) Bu Kanunun; a) İdarî yaptırım kararlarına karşı 
kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde, b) Diğer genel 
hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller 

hakkında, uygulanır”.  
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b. Denetim Yolları Açısından Sınırlamalar 

 

Vergi idaresinin yükümlüyü denetim yolları, VUK’nun 127-152. maddeler 

arasında düzenlenirken her denetim yoluna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.  

VUK 127-133. maddelerde düzenlenen yoklama konusunda; yoklamaya 

yetkililer, yoklamanın nasıl yapılacağı, yoklamada nelere bakılacağı, ne tür önlemler 

alınacağı, yoklama sonunda yapılacak işlemler düzenlenmiştir. Yoklama kanunda sayılan 

kişiler dışında başkaları tarafından yapılamayacağı gibi, belirlenen kural ve yetkiler 

dışına da çıkılamayacaktır. Birinci halde yetkisiz kişiler tarafından yapılan yoklama 

işlemine dayanılarak vergi tarh edilemeyecek veya ceza kesilemeyecek , ikinci halde 

yoklamadan dolayı zarar görenler idari bir eylem olması nedeniyle ilgililere karşı dava 

açma yoluna gidebileceklerdir.  

VUK’nun 134-141.maddeleri arasında düzenlenen vergi incelemesinin geçerli 

olabilmesi için kanunda belirtilen inceleme yetkisine haiz kişilerce yapılması gerekir. 

Nitekim Danıştay, adalet müfettişleri, Sayıştay denetçileri ve iş müfettişlerince yapılan 

incelemeleri dayanan tarhiyatı yerinde bulmamıştır320.  İncelemenin istisnaları olmakla 

beraber nezdinde inceleme yapılacak olan mükellefin işyerinde yapılması gerekir. Vergi 

kaçırma durumunun olmadığı haller haricinde bildirim uygulaması mükellefin güvenini 

kazanmak açısından önemlidir321.    

Çeşitli ülkelerde vergi incelemesine ilişkin düzenlemelere bakıldığında Türk 

Vergi Hukukundaki düzenlemelerin mükellefler açısından yeterli belirlilik sağlamadığı 

görülmektedir. Uygulamada incelemeye başlanmadan önce mükellefe inceleme 

yapılacağına ilişkin bildirim yapılmamakta, bu durum mükelleflerin sürekli inceleme 

tehdidi altında kalmaları sonucunu doğurmaktadır. 

Vergi denetiminin; mükellefin  sahip olduğu kişisel hak ve özgürlüklerini 

sınırlaması ve bu hak ve özgürlüklere bir müdahale niteliği taşıması nedeniyle; 

mükellefin inceleme sırasında yeterince aydınlatılması ve bilgilendirilmesi 

gerekmektedir. Ancak bu bilgilendirme VUK hükümlerine göre çok sınırlı olarak 

yapılmaktadır. Bazı ülkelerde bu amaca yönelik kılavuzlar hazırlanmıştır. Nitekim Alman 

Vergi Usul Yasasında vergi mükelleflerinin vergi inceleme safhasında sahip oldukları 

                                                
320 Danıştay, 9.D, 23.12.1997 T., E:1996/5489 K:1997/4333, 3.D, 16.06.1998 T., E:1997/2939 
K:1998/2348, 4.D, 20.10.1998 T., 1997/3044 K:1998/3742, GÖKBEL, Doğan, “Vergi Mükellefleri 
Açısından Vergi İncelemesi”, 30.04.2001, http://www.eso-es.net/kurumsal/yazı.asp?56. 
321GÖKBEL, “Vergi Mükellefleri Açısından Vergi İncelemesi”, http://www.eso-
es.net/kurumsal/yazı.asp?56, 30.04.2001, s.1. 
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haklar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir322. Alman Vergi Sisteminde; vergi mükellefine 

nezdinde vergi incelemesi yapılacağı önceden bildirildikten sonra mükellef haklı 

nedenlerle incelemenin ertelenmesini isteyebilir. Ülkemiz uygulamasında vergi 

incelemesine başlanmadan önce sadece inceleme konusunun açıklanması zorunluluğu 

varken; Alman sisteminde, vergi idaresi mükellefe inceleme için neden kendisinin 

seçildiğini gösterir makul sebepleri açıklamak zorundadır. Ayrıca vergi incelemesinin 

konusu ile ilgili olarak verilen bilgilerin yanı sıra vergi inceleme sürecinin nasıl devam 

edeceği, inceleme sırasında temsilci bulundurup bulunduramayacağı yada temsilci ile 

bağlantı kurma imkanının olup olmadığı konusunda mükellefleri bilgi verilmesi 

gerekmektedir323.  

Common Law sisteminin geçerli olduğu ülkelerde mükellefin inceleme elemanı 

ile yapmış olduğu her türlü görüşmeyi kayda alma hakkı bulunmaktadır. Vergi incelemesi 

sırasında mükellefe ilişkin üçüncü kişilerden bilgi istenmesi durumunda, mükellefin söz 

konusu işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekir324.  

Ayrıca vergi incelemesi sırasında ortaya çıkan olaylar ve bunların vergisel ve 

cezai sonuçları hakkında rapor düzenlenmeden önce vergi mükelleflerinin 

bilgilendirilmesi gerekir. Mükellef hakkında kamu davasının açılmasını gerektirecek 

suçların ortaya çıkması halinde de yine mükellef söz konusu olaylar ve cezai sonuçları 

hakkında bilgilendirilmelidir. Ayrıca vergi mükellefinin düzenlenen inceleme ve denetim 

raporlarına karşı idari ve adli yargıya müracaat hakkı olmasa da, bu raporlara karşı itiraz 

hakkı bulunmalıdır.   

 

c. Zamansal Sınırlamalar 

 

Vergi denetiminin zamansal sınırları iki açıdan incelenebilir. Birincisi, yükümlü 

hakkında yapılacak vergi denetiminin, hangi dönemlere ilişkin olarak, ne zamana kadar 

yapılabileceği; ikincisi, vergi denetimlerinin hangi gün ve zaman içersinde 

yapılabileceğine ilişkin sınırlamalardır.  

Vergi denetimlerinin yapılmasında zaman yönünden ilk sınırlama, hangi 

dönemlere ilişkin vergi denetiminin yapılacağıdır. devletin vergi alacağı, vergiyi doğuran 

                                                
322 BENTLEY, Duncan, An Overview of Taxpayer’s Rigts (Taxpayer’s Rigts, An İnternational 
Perspective), Hyde Park Pres, Adelaine 1998, s.44-46, GÖKBEL,  “Vergi Mükellefleri Açısından Vergi 
İncelemesi”, s.1. 
323 GÖKBEL, “Vergi Mükellefleri Açısından Vergi İncelemesi”, s.2. 
324 GÖKBEL, “Vergi Mükellefleri Açısından Vergi İncelemesi”, s.2.  
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olayın gerçekleşmesi ile doğar. Verginin tarhı kurucu nitelikte bir idari işlem olmayıp, 

vergiyi doğuran olayla doğmuş olan vergi alacağını tespit edici bir işlemdir. Vergi 

denetimi işlemleri de, vergiyi doğuran olayla doğmuş olan vergi alacağı miktarının 

belirlenmesine yönelik bir tür tarh işlemine hazırlık niteliğinde araştırma eylem ve 

işlemleri, vergi tarhında ön işlemlerdir325. 

Bu durumda, vergiyi doğuran olaydan sonra vergi borcunun belirlenmesine 

yönelik işlemlerin ve bu belirlemeye dayanan tarh işleminin yapılabileceği zamanı tespit 

etmek gerekmektedir. Vergi alacağı, devlet ile mükellef arasında bir kamusal borç ilişkisi 

olmasından dolayı, her borç ilişkisinde olduğu gibi bir zamanaşımı süresi bulunacaktır. 

Vergi alacağına ilişkin zamanaşımı süresi dolmuşsa, bu alacağın talep edilmesi 

olanaksızlaşacaktır.  

Vergi mevzuatında vergi alacağına ilişkin iki tür zamanaşımı süresi 

öngörülmüştür. Bunlardan biri VUK’nun113-114.maddelerinde düzenlenen “tarh 

zamanaşımı”, ikincisi ise 6183 Sayılı AATUHK’nun 102-104. maddeler arasında 

düzenlenen “tahsil zamanaşımı”dır.  Tahsil zamanaşımı; ödeme vadesine gelmiş bir 

verginin tahsil edilebilirlik süresi ile ilgili olduğundan, bahsetmeye gerek yoktur. 

VUK’nun 114.maddesi uyarınca, tarh zamanaşımı süresi beş yıldır. Vergi 

alacığının doğduğu takvim yılını izleyen takvim yılının birinci gününden itibaren 5 yıl 

içinde tarh ve yükümlüsüne tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğramış olur. Vergi 

hukuku alanında zamanaşımından söz edilmekle birlikte, zamanaşımı doğurduğu 

sonuçlar bakımından hak düşürücü süreye denk sonuçlar yaratır326. Zamanaşımı vergi 

alacağının kendisini ortadan kaldırması nedeniyle yargı yerlerince resen göz önünde 

bulundurulur327.  Tarh zamanaşımı süresinin dolmasıyla alacaklı vergi dairesinin vergiyi 

tarh ve tebliğ etme yetkisi sona erer. Nitekim VUK 113.maddede; zamanaşımının vergi 

alacağını kaldırdığı ve mükellefin bu konuda bir müracaatı olup olmadığına 

bakılmaksızın zamanaşımının hüküm ifade edeceği belirtilmiştir. Zamanaşımı nedeniyle 

ortadan kalkmış bir vergi alacağı ve miktarının tespitine ilişkin yapılacak vergi 

denetimleri de hukuksal açıdan anlamsız olacaktır.  

VUK 138/2.fıkraya göre; tarh zamanaşımı süresinin sonuna kadar yapılabilecek, 

zamanaşımı süresinin dolmasından sonra artık vergi incelemesi yapılamayacaktır. Bu 

                                                
325 ÖNCEL/ÇAĞAN/KUMRULU, s.99. 
326 KANETİ, Vergi Hukuku, s.146. 
327 Danıştay  3.4.1987 Tarih ve 3/1 Sayılı İBK’ında; kamu alacağının tahsili ve bu amaçla ödeme 
emrinin tebliği aşamasında dahi, tahakkuk zamanaşımı yargı yerlerince resen incelenebilir ve 
zamanaşımının varlığı halinde ödeme emrinin iptali yoluna gidebilir. Danıştay Dergisi, Sayı:58-59, 
s.314-315, KANETİ, Vergi Hukuku, s.146. 
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maddedeki ifadede tarh zamanaşımını süresinin “sonuna kadar” vergi incelemesinin 

yapılabileceği belirtilmekte ise de; bu hükmün pratikte bir önemi olmamaktadır. Çünkü 

tarh zamanaşımı süresinin sonuna kadar vergi incelemesi bitirilmiş olsa bile, inceleme 

raporu tarh işlemi için vergi dairesine gönderilmektedir. Vergi dairesince vergi inceleme 

raporuna dayanılarak tarh edilen verginin yükümlüye tebliğinin zamanaşımı süresi 

içersinde yapılması gerekecektir. Aksi takdirde zamanaşımı dolduktan sonra ekinde vergi 

inceleme raporu bulunan vergi ihbarnamesinin yükümlüye tebliğinin hukuken hiçbir 

geçerliliği olmayacaktır328.     

Arama denetiminde zamanaşımı konusuyla ilgili, 5237 Sayılı TCK düzenlemesi 

ile oluşan farka dikkat çekmekte fayda var. 5237 Sayılı TCK’dan önce yürürlükte 

bulunan 765 Sayılı TCK 102/4 düzenlemesi gereğince, vergi kaçakçılığı suçlarında dava 

zamanaşımı süresi beş yıldı. Arama sonucunda vergi kaçakçılığı suçunun işlenmiş olduğu 

tespit edilirse; dava zamanaşımı süresinin başlangıçı suçun işlenmiş olduğu tarih 

olduğundan, tarh zamanaşımına uğramış bir vergi dönemine ilişkin aramalı inceleme 

yoluna gidilmesinin hukuki bir anlamı yoktu. Ancak 5237 Sayılı TCK’nın dava 

zamanaşımını düzenleyen 66.maddesinin vergi kaçakcılığı suçlarında uygulanacak 1(e) 

fıkrasında, 8 yıllık dava zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Bu durumda tarh 

zamanaşımının dolması, vergi idaresince yükümlü hakkında vergi kaçakçılığı suçundan 

kovuşturma yapılmasına engel değildir.  

Vergi incelemesi VUK 138.maddeye göre önceden haber verilmesi 

gerekmemekle beraber kural olarak iş saatleri içersinde yapılabilirken, yoklama her 

zaman yapılabilir. Ancak yoklamanın da gerekmedikçe makul bir zaman dilimi içersinde 

yapılması bireysel hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemlidir. Şüphesiz 

geceleyin yapılacak yoklamalar, ancak geceleyin açık olan işyerlerinde yapılabilir.  

Arama konusunda CMK’nun gece vakti yapılacak aramaları düzenleyen 

118.maddesine uygun hareket edilmesi gerekmektedir.   Bu maddeye göre; Konutta, 

işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz.  Ancak suçüstü 

veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veya gözaltına alınmış olup 

da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla gece 

buralarda arama yapılabilir(CMK 118.md). O halde, aramalı vergi incelemelerinde ancak 

suçüstü hali ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde geceleyin arama yapılabilecektir. 

Geceleyin arama şartlarının oluşup oluşmadığını, arama kararını verecek olan hakim 

taktir edecektir.  

                                                
328 ŞEKER, s.171. 
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d. Yer itibariyle Sınırlamalar 

 

Vergi denetiminin yer itibariyle sınırı, hangi denetim elemanlarının, hangi 

coğrafi bölgelerde denetim yapabilecekleri ve denetimin nerede yapılacağı konularıyla 

ilgilidir.  

Vergi idaresinin merkez teşkilatına bağlı olarak çalışan denetçilerin(maliye 

müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri) tüm ülke çapında denetim yetkileri 

varken, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları teşkilatın yetki sınırları içersinde 

denetim yapabileceklerdir329.   

Vergi denetiminin hangi yerlerde yapılacağına gelince; her şeyden önce vergi 

incelemesi VUK 139. maddeye göre kural olarak mükellefin işyerinde yapılabilecek, 

ancak işyerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zorunlu sebeplerle yada 

yükümlünün istemesi halinde dairede inceleme yapılabilecektir. 

Arama; yükümlünün işyerinde, evinde yada gerek görülen başka bir mahalde de 

yapılabilir. Ancak bunun Sulh Yargıcından alınacak arama kararında açıkça belirtilmesi 

gerekir. Ayrıca arama, yükümlünün vergi kaçakçılığı fiiliyle irtibatlı görünün üçüncü 

şahıslar nezdinde ve mahallerde de yapılabilir. Yoklama ise, mükellefin işyerinde ve 

nakil vasıtalarına yönelik olarak karayollarında yapılır. Konutta ve kişilerin özel yaşam 

alanlarında yoklama yapılamaz.      

    

2. Ceza Muhakemeleri Kanunu 

 

Vergi denetimi sırasında, birer ceza hukuku kavramı olan “arama” ve “elkoyma” 

halleri vardır. “arama ve elkoyma” CMK’nun 116-134.maddeleri arasında 

düzenlenmiştir. CMK’nda hangi hallerde  elkoyma ve arama yapılacağı, kimlerin yetkili 

olduğu, usulü, elkoyma ve aramaya karşı müracaat yolları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

VUK’nda aramanın nasıl yapılacağı, 147. maddesinde de  arama konusunda 

açıkça yazılı olmayan hallerde CMUK’nun arama ile ilgili hükümlerinin uygulanacağı 

belirtilmiştir. CMUK 1 Haziran 2005 Tarihinde yürürlüğe giren 5271 Sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu330 ile yürürlükten kaldırıldığından; VUK 147.maddenin CMUK’na 

                                                
329 Bkz. Çalışmanın 3.Bölümünde “Vergi Denetiminde İdari Yapı” başlığı altında, vergi idaresinin 
merkez ve taşra denetim birimleri ve bunların yetkileri hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.  
330 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabul T: 04/12/2004, R.G.T: 17/12/2004, R.G.Sayısı: 
25673. 
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yollama yaptığı hükmü, bu maddede yeni bir düzenleme yapılana kadar 5271 Sayılı 

CMK’na yollama şeklinde anlamak, dolayısıyla arama konusunda VUK’nda düzenleme 

olmayan konularda genel hükümler içeren CMK hükümlerinin uygulanması 

gerekmektedir. Ancak, VUK vergi denetimleri sırasında “elkoyma” uygulamasına 

değindiği halde, uygulamaya ilişkin CMK’na yollama yapmadığı gibi, CMK’nda 

düzenlendiği haliyle gerekli güvenceler ve itiraz yolları belirlenmemiştir..      

Yoklama denetimi sırasında; vergi kaybının bulunduğuna emare teşkil eden 

birtakım defter, belge ve delillerin alınması, bazı belgelerin nakil vasıtasında 

bulunmaması halinde vasıtayı trafikten alıkoymak, malı bekletmek, muhafaza altına 

almak, hatta bekleme veya muhafaza altındaki bozulmaya tabi bazı malların satışı gibi 

birtakım “zapt” önlemlerine başvurulmaktadır. Ceza hukuku ve CMK anlamında birer 

elkoyma muamelesi olan vergi idaresinin bu tür işlemlerine karşı, Anayasa’nın 20/2 

maddesi düzenlemesi karşısında, nezdinde elkoyma önlemine başvurulan kişi yada el 

konulan eşyanın ilgililerine itiraz hakkı tanınmalıdır331. Nitekim CMK’nda elkoyma 

işlemine karşı itiraz hakkı düzenlenmiştir. Yoklama sırasında yapılan elkoyma işlemine 

karşı  VUK’nda ayrı bir düzenleme yapılabileceği gibi, bu konuda CMK’na yollama da 

yapılabilir. Bu konuya, dördüncü bölümde yoklama konusu incelenirken ayrıntılı olarak 

değinilecektir. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
331 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.172. 
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ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM 

VERGİ DENETİMİNDE İDARİ YAPI 

 

& 5. VERGİ İDARESİ ÖRGÜTÜNÜN DENETİM YETKİSİ 

                

I. VERGİ İDARESİ  

 

1. Kavram  

 

Türk Vergi İdaresi Örgütünün Denetim Yetkisini incelemeden önce vergi 

idaresi, diğer adıyla vergi yönetimi kavramını tanımlamak gerekir.   

Yönetim-idare; belli bir amacın gerçekleştirilmesi için bireylerin işbirliği 

yapmaları demek olup, örgütlenmenin yanında, örgütün işlerliğini sağlayacak her türlü 

yönetsel etkinlikleri kapsamına alır332. Bu amaçla kaynakların bir araya getirilmesi, 

eşgüdüm sağlanması, izlenecek yöntemler ve denetim yönetimin kapsamına dahildir333. 

Yönetim kendi içinde kamu yönetimi ve özel kesim yönetimi olmak üzere ikiye 

ayrılmakta olup, vergi yönetimi kamu yönetimine dahil bir birimidir.                        

 Vergi idaresi ise; “çeşitli vergi yasalarından doğan yükümlülüğün 

saptanmasından başlayarak, yükümlülüğe aykırı davranışlara, gerekli yaptırımların 

tatbikine kadar vergileme sürecinde geçen tüm aşamaları içine alan”334 bir kavramdır. 

Böylece vergi yönetimi kavramı, verginin tarhı, tahakkuku, tahsili ve denetimi 

kavramlarının tümünü içermektedir335. Vergi yönetimi; gelir politikalarını hazırlayan ve 

tercihlere karar veren, vergi sisteminde yasa normu veya bağlayıcı diğer genel 

düzenleyici işlemler haline gelmiş bu politikaları, yine yasalarda yer alan verginin tarhı, 

tahakkuku, tahsili, hesabı ve vergi denetimi gibi usulü kurum ve kurallar aracılığıyla 

yerine getirmekle sorumlu olan kamu yönetim birimidir336.  

Ülkemizde Kara Avrupasında olduğu gibi kamu yönetimine “yönetim” yada 

“idare” denilmektedir337. Vergi idaresi de genel yönetimin, kamu yönetimi yapısının bir 

                                                
332 GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref, Yönetim Hukuku,  Ankara 1995, s.1. 
333 GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, s.1. 
334 PEHLİVAN, Osman, “Vergi Yönetiminin Kamu Yönetimi İçindeki Yeri”, Vergi Dünyası Dergisi, 
Sayı:75, Kasım 1987, s.12. 
335 AKTAN, İbrahim, “Türk Vergi Yönetimi ve Reorganizasyonu”, 8. Türkiye Maliye Sempozyumu 
Bildirisi, 12-15 Mayıs 1992 Bursa, s.1. 
336 ŞEKER, s.84. 
337 GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, s.2. 
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parçasını oluşturmaktadır338. Devletlerin idari örgütlenmesinde o devletin genel idari 

yapılanma gelenekleri ve ülkenin koşulları etkili olmaktadır. Ülkemizde de genel idari 

örgütlenme geleneksel yapıya dayanmakta ve “idari merkeziyetçilik” ilkesi 

örgütlenmenin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle her alandaki örgütlenmede merkezi 

idareye özel bir önem verilmiş, taşra örgütüne yetki kullanımı pek bırakılmamıştır. Bu 

durum Maliye Bakanlığının örgütlenmesinde, aynı zamanda vergi denetimi açısından da 

kendini göstermiştir.  

Türk vergi idaresinin en üst makamı ve merkezi olan Maliye Bakanlığı 

14.12.1983 Tarih 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir339. Bu düzenlemeden önce 01.06.1936 tarihli, 

2996 Sayılı “Maliye Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” ile düzenleme 

yapılmıştı. Bu kadar uzun bir zaman sürecinde halen konunun KHK’ler ile düzenlenmiş 

olması ve bir yasal düzenleme yapılmaması ise düşündürücüdür.  

3911 Sayılı yetki yasasına dayanılarak çıkarılan 516 Sayılı KHK ile çeşitli 

maddeleri değiştirilen 178 Sayılı KHK’nin birçok maddesi Anayasa Mahkemesi 

tarafından iptal edilmiş340 ve konu başka bir KHK ile yeniden düzenlenmiştir. Bu 

demektir ki; Maliye Bakanlığının hukuksal yapısını KHK’ler manzumesi oluşturmakta ve 

bu durum açık bir şekilde Anayasa’ya aykırılık oluşturmaktadır341. 

 

2. Vergi İdaresinin Yapısında Vergi Denetiminin Etkisi 

 

“Modern fiskalite de, vergileme ile ilgili idari organizasyonu, merkezi ve 

yönetici gruplar ve faaliyetler bir yana bırakılırsa, esas itibariyle ve bütün genişliği ile, 

vergi murakabesinin kuruluşu ve işleyişi üzerine oturtmak icabeder. Bu da her şeyden 

önce murakabe alanında çalıştırılacak elemanların yeterli sayıda ve gereken nitelikte 

yetiştirilmesine, modern murakabe tekniğinin geliştirilmesine ve murakabenin planlı ve 

programlı bir şekilde yürütülmesine bağlı bulunur”342.  

                                                
338 SABAN, Nihal, Vergi Hukuku (Genel Kısım), 1.Basım, Der Yayınları, İstanbul 2002, s.110. 
339 24.06.1993 Tarih ve 3911 Sayılı yetki yasasına dayalı olarak çıkartılan diğer bir KHK olan 484 
Sayılı “Maliye ve Gümrük Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 
ile Maliye Bakanlığı, Gümrüklerden ayrılmıştır(R.G. 13.07.1993 Tarih, 21636 Mükerrer Sayılı). 484 
Sayılı KHK’nin 1.maddesi ile 178 Sayılı “Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’nin adı “Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK” olarak 
değiştirilmiştir.   
340 AYM, 25.11.1993, 47/49(AYMKD, S.29, C.2, 1994), SABAN, Vergi Hukuku,1.Basım, s.111, 8 
no’lu dipnot. 
341 SABAN, Vergi Hukuku, 1. Basım, s.112. 
342 Vergi Reform Komisyonu, “Vergi Reformunun Manası, Muhtevası ve Türkiye’de Vergi Reform 
Hareketleri”, Vergi Reform Komisyonu Raporları, Cilt:4, İstanbul 1978, s.269-270. 
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Vergi Komisyon Raporunda geçen bu görüşler de; vergi idaresinin örgütlenmesi 

vergi denetimi esası üzerine oturtulmaya çalışılmakta, vergi idaresinin örgütlenmesinde 

vergi denetimini esas almasının bir örgütlenme ilkesi olduğu belirtilmektedir. Vergi 

yönetiminin tarhiyat ve tahsilat işlevleri denetime dayalı işlevlerdir. Vergi idaresinin 

denetim dışında kalan hizmetleri gerçekte muhasebe işlemlerinden başka bir şey 

değildir343.  

Bir yönetimin başarılı olmasında beş temel unsurun bir arada bulunması gerekir. 

Bunlar; planlama, organizasyon, yürütme(emir-kumanda-hiyerarşi), koordinasyon ve 

denetimdir. Çağdaş bir yönetim bu beş temel unsuru bünyesinde özümseyerek etkinlik ve 

verimliliğini artırır. Bu beş temel unsurdan denetim, yönetimin verimliliği için 

vazgeçilmez bir  olgudur. Çünkü yönetimin almış olduğu kararların nasıl uygulandığını 

tespit eden iç denetim(teftiş) ile vergi yasalarına yükümlülerin ne ölçüde uyduklarını 

tespite yönelik dış denetim(vergi denetimi) idareyi güçlü kılan etkenlerdir. Yönetimin 

etkinliği büyük ölçüde denetimin gücüne bağlı olmaktadır.  

Etkin bir vergi denetimi ise, oluşturulan mali sistemin işlemesini güvence altına 

aldığı gibi izlenen maliye politikalarının başarısını da arttırır. Bunun yanında etkin bir 

vergi denetimi, yönetimin aldığı kararların ne ölçüde uygulandığı, yasalara mükelleflerin 

ne ölçüde uyduklarını görmek ve uyumlarını sağlamak suretiyle vergi idaresini güçlü 

kılar. 

 

II. TÜRK VERGİ İDARESİNİN YAPISI 

 

Türk vergi idaresinin en üst makamı Maliye Bakanlığı olup, hukuksal yapısı 178 

Sayılı KHK ile düzenlenmiştir. Maliye Bakanlığının görevlerinden en önemlilerinden 

biri; “gelir politikasını geliştirmek, uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek(178 

Sayılı KHK 2(e)” olunca, bunların uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek ve 

denetlemek görev ve yetkisi de vardır(178 Sayılı KHK 2(k))344.  

                                                
343 ERDEM, M.Burhan, Vergi Yönetimi ve Örgütlenmesi, E.İ.T.İ.A. Yayını, No:233/154, Eskişehir 
1981, s.62. 
344 178 Sayılı KHK’nin 2. maddesinde Maliye Bakanlığının görevleri; Maliye politikasının 
hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını  uygulamak, gelir politikasını geliştirmek, 
uygulamak ve devlet gelirlerini tahsil etmek, her türlü gelir-gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve 
diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak, görevlerin uygulanmasını takip etmek, 
değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek, kara para aklanmasının önlenmesi konusunda  
gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak ve bu konuya uygulanacak esas ve usulleri belirlemek, olarak 
sayılmıştır. 
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Türk Vergi İdaresi, Maliye Bakanlığına bağlı olarak merkez ve taşra teşkilatları 

ile bağlı kuruluşlar şeklinde örgütlenmiştir. Merkez teşkilatında en üst amir Maliye 

Bakanıdır. Müsteşar ve müsteşar yardımcıları Bakanın emrinde olup, ona görevlerini 

yerine getirmekte yardımcı olurlar.  

Maliye Bakanlığı merkez teşkilatı; ana hizmet birimleri345, danışma ve 

denetim birimleri346 ile yardımcı birimlerden347 oluşmaktadır. 

Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı ise; 05.05.2005 Tarih ve 5345 Sayılı “Gelir 

İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” yürürlüğe girene kadar; 

defterdarlıklar, vergi daireleri ve gelir müdürlüklerinden oluşmaktaydı. Maliye Bakanlığı 

merkez teşkilatı içinde, ana hizmet birimlerinden olan “Gelirler Genel Müdürlüğü” 5345 

Sayılı Kanunun 35.maddesi ile kaldırılmış, yerine “Gelir İdaresi Başkanlığı” adıyla yeni 

ve ayrı bir teşkilat kurulmuştur. Bu yeni düzenleme ile Gelir İdaresi, Maliye Bakanlığının 

merkez ve taşra teşkilatına bağlı bir birim olmaktan çıkartılarak, Bakanlığa bağlı ayrı bir 

birim olarak yeniden örgütlenmektedir. Böylece 5345 Sayılı Kanundan sonra Maliye 

Bakanlığının taşra teşkilatında yalnızca defterdarlıklar ve defterdarlıklara bağlı mal 

müdürlükleri kalmıştır.  

 

1. 5345 Sayılı Kanunla Türk Vergi İdaresinde Yeni Yapılanma  

 

Türkiye’de son dönemdeki mali yapının yenilenmesi iki ayrı koldan gelişmiştir. 

Bunun birinci ayağı; 26.05.1927 tarih ve 1050 Sayılı “Muhasebe-i Umumiye 

Kanunu”nun yerine, uzun çalışmalar sonunda kamu mali yönetiminin “anayasası” 

sayılabilecek 10.12.2003 Tarih ve 5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanunu”348 nun kabul edilmesidir349.  

                                                
345 Maliye Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır(178 Sayılı KHK 8.md); Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğü, Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel 
Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Tasfiye İşleri 
Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü,  Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığıdır. 
346 Maliye Bakanlığı merkez kuruluşunda yer alan danışma ve denetim birimleri şunlardır(178 
Sayılı KHK, 19.md); Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Araştırma, 
Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliğidir. 
347Maliye Bakanlığının merkez kuruluşunda yer alan yardımcı hizmet birimleri şunlardır(178 Sayılı 
KHK 24.md); Personel Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğüdür. 178 Sayılı KHK’nin Mükerrer 23/A 
maddesine göre; Maliye Bakanlığında basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve bu 
faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği teşkil edilebilir. 
348 5018 Sayılı Yasa, R.G.T:24.12.2003, R.G.S:25326.  
349 TUNCER, Selahattin, “Gelir İdaresi Başkanlığı”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:152, Ağustos 2005, s.9.  
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Mali yapının yenilenmesinin ikinci önemli ayağı ise; Türk gelir idaresinin 

yeniden örgütlenmesine yönelik, 1950’lerden bu yana süregelen çalışmalar sonunda 5345 

Sayılı Yasanın kabul edilmesidir350.   

Gelir İdaresinin ilk kuruluş süreci Osmanlı Devleti dönemine kadar 

dayanmaktadır. Cumhuriyet döneminde 29.05.1936’da kabul edilen “Maliye Vekâleti 

Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” da yer alan “Varidat Umum Müdürlüğü” 

1942’de kaldırılmış yerine “Vasıtasız Vergiler ile Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri” 

kurulmuştur. 1946 yılında bu müdürlükler kaldırılarak yerine “Gelirler Genel 

Müdürlüğü” kurulmuştur. 1950’lerden itibaren yeniden yapılandırılması için pek çok 

çalışma yapılan Gelirler Genel Müdürlüğü 5345 Sayılı Yasa kaldırılarak yerine “Gelir 

İdaresi Başkanlığı” kurulmuştur.  

Türkiye bu Yasa ile; vergide Fransız sistemini bırakıp, Anglo-sakson modeline 

geçiş yapmış, Gelirler Genel Müdürlüğü özerk bir yapıya sahip Gelir İdaresi 

Başkanlığı'na dönüştürülmüştür.  

5345 Sayılı Yasayla “ gelir idaresi ” Maliye Bakanlığının merkez ve taşra 

teşkilatından çıkarılarak, Bakanlığa bağlı ayrı bir birim olarak yeniden örgütlenmektedir. 

Bu yapılanma, VUK kapsamına giren vergi, resim, harç ve benzeri kamu gelirlerinin 

yönetim, toplama ve denetimden sorumlu, özerk bir kurumu ifade etmektedir. Ancak bu 

özerklik Anglo-Sakson tipi tam bir özerklik olmayıp, eski Gelirler Genel Müdürlüğünün 

isim değiştirmiş, biraz daha net olarak görevleri belirlenmiş ve yetkileri genişletilmiş yarı 

özerk(otonom) bir yapıdır351.  

5345 Sayılı Yasadan önce vergi politikası oluşturulması ve buna uygun kanun 

tasarıları hazırlanmasından, vergi kanunlarının uygulanmasına kadar tüm görevler 

Bakanlık merkez (Gelirler Genel Müdürlüğü) ve il (bağımsız ve bağlı vergi daireleri) 

teşkilatı tarafından yürütülürken, yeni düzenleme ile bu görevler ABD federal vergi 

idaresinde olduğu gibi Bakanlık ve yeni kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı arasında 

paylaştırılmıştır352. Buna göre; devlet gelir politikası ve bu politikaya uygun kanun 

tasarıları ile devlet gelir bütçesinin hazırlanması görevi Bakanlık merkezine bırakılmış, 

devlet gelirleri politikası ve vergi kanunlarının uygulanması, vergi denetimlerinin 

                                                
350 Hükümet tarafından IMF’ye sunulan 26.04.2005 tarihli “Ekonomik ve Mali Politikalara İlişkin Niyet 
Mektubu”nda, ön koşul olarak vergi idaresinin yeniden yapılanması ve güçlendirilmesi amacıyla yeni 
“gelir idaresi başkanlığı” adı altında özerk bir örgütün kurulması vaat edilmişti. TUNCER, “Gelir 
İdaresi Başkanlığı”, s.10. 
351 TUNCER, “Gelir İdaresi Başkanlığı”, s.15. 
352 ÖNER, Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Federal Vergi İdaresi: IRS, Maliye Bakanlığı APK 
Yayın No:2005/366, Ankara 2005, s.132. 
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yapılması, mükelleflere kaliteli hizmet verecek vergiye uyumların sağlanması görevi ise 

Gelir İdaresi Başkanlığına verilmiştir353.  

Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığına yapısına benzer bir biçimde 

merkez ve taşra teşkilatı şeklinde örgütlenmiştir. Buna göre merkez teşkilatının başında; 

Başkanlığın en üst amiri sıfatıyla Gelir İdaresi Başkanı yer almakta, görevlerini yerine 

getirmekte kendisine üç Başkan Yardımcısı yardım etmektedir. Başkanlığın merkez 

teşkilatı; ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ve bunlara bağlı daire 

başkanlıkları ile müşavirliklerden oluşmaktadır354.  

Başkanlığın taşra teşkilatında ise; 29 ilde kurulacak Vergi Dairesi Başkanlıkları, 

Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Şubeler şeklinde bir örgütlenme vardır. Eskisinden en 

önemli farkı ise; artık taşra teşkilatında ilin en büyük mal memuru olarak defterdarın gelir 

idaresinin taşra teşkilatı üzerinde bir yetkisinin olmamasıdır. Bu yapısıyla gelir idaresi 

bazı üst düzey görevliler dışında kendi personelini kendisi atayabilecek, genel bütçe 

içinde bağımsız bir bütçeye sahip olacak, illerde valilik ve defterdarlığın, ilçelerde ise 

kaymakam ve mal müdürlüğünün idari ve politik müdahalesi olmaksızın vergilendirme 

ile ilgili tüm işlemleri başından sonuna kadar yürütebilecektir.    

 

2. Yeni Yapılanmada Denetim  

 

Maliye Bakanlığı denetim açısından diğer bakanlıklara nazaran farklı bir yapıya 

sahiptir. Modern vergi sistemine geçilene kadar vergi denetimi ve idari denetim yalnızca 

Teftiş Kurulu tarafından yapılmakta iken, 1945 yılında oluşturulan yeni sistemin 

uygulanmasında aktif bir rol oynamak üzere, uzmanlaşmayı esas alan ve temel görevi 

vergi incelemesi olan Hesap Uzmanları Kurulu kurulmuştur. Sonraki yıllarda, gerek idari 

iç denetimdeki ihtiyaçlar ve gerekse vergi mükelleflerinin geneline yönelik inceleme 

yapılması ihtiyacı sonucu, merkezde genel müdürlükler bünyesinde kontrolörlükler, 

taşrada da defterdarlıklar bünyesinde denetmenlikler(eski adıyla kontrol memurları) 

                                                
353 ÖNER, Erdoğan, “5345 Sayılı Kanunla Gelir İdaresinde Öngörülen Düzenlemeler ve 
Değerlendirilmesi-II”, Yaklaşım Dergisi, Sayı:153, Eylül 2005, s.38-39.  
354 Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır (5345 S.Y., 8.md); Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı, 
Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, Tahsilat ve 
İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı, Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı, Gelirler Kontrolörleri 
Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı. 

Başkanlığın Danışma Birimleri şunlardır (5345 S.Y., 16.md); Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

Başkanlığın yardımcı hizmet birimleri şunlardır (5345 S.Y., 20.md); İnsan Kaynakları Daire 
Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.  
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oluşturulmuştur. Bu surette iç ve dış denetim alanlarında ortaya çıkan boşluk 

doldurulmaya çalışılmıştır355.  

Hesap Uzmanları Kurulu dışındaki diğer denetim birimlerindeki denetim 

elemanlarının, vergi denetim görevleri ile soruşturma ve teftiş görevleri gibi idari 

görevleri çakışmaktadır. Bu durum denetim elemanlarının vergi denetimini etkin bir 

şekilde yapmalarını engellemektedir. Bu nedenle her biri ayrı ihtisas gerektiren iç 

denetim(idari denetim-teftiş) ile kamusal dış denetim(vergi denetimi) birbirinden 

ayrılmalıdır. Bu ayırıma gidilmesi, gerek vergi uygulamaları ile vergi denetiminde 

etkinlik ve verimliliğin sağlanması, gerekse eğitici, yol gösterici ve yapıcı iç denetimin 

daha sağlıklı yapılabilmesi bakımından gerekli ve zorunludur356. 

5345 Sayılı Yasa ile yapılan düzenleme illerde mali idareyi iki başlı hale 

getirmiştir. Bir yanda muhasebe ve milli emlak işlerine bakan defterdarlık (ilçelerde mal 

müdürlüğü), diğer yanda gelirin toplanması, yönetimi ve denetiminden sorumlu Gelir 

İdaresi Başkanlığı (vergi dairesi başkanlıkları ve müdürlükleri). Bu iki başlılık vergi 

denetimi konusunda da kendini göstermektedir. Maliye Teftiş Kurulu ve Hesap 

Uzmanları Kurulu Maliye Bakanlığının merkez teşkilatında yer alan vergi denetimine 

yetkili birimler iken, Gelir İdaresi Başkanlığında gelirler kontrolörleri ile vergi 

denetmenleri denetime yetkili birimlerdir. Aslında bu durum ve denetçilerin ayrı ayrı 

teşkilatlanmaya sahip olması iki başlılık değil, çok başlılık ve denetim karmaşasından 

başka bir şey değildir.   

VUK’nun 135.maddesinde vergi incelemesine yetkililer sayılmıştır; 

 “vergi incelemesi; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük 

mal memuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları veya vergi dairesi 

müdürleri tarafından yapılır.  

(Değişik fıkra: 24/03/1988 - 3418/31 md.) Maliye Müfettişleri, Maliye Müfettiş 

Muavinleri, Gelirler Kontrolörleri ve Stajyer Gelirler Kontrolörleri her hal ve takdirde 

vergi inceleme yetkisini haizdir”. 

Burada ikili bir ayrıma gitmek mümkündür. 

Birinci grupta Vergi incelemesine yetkili ve görevli  olanlar ki bunlar sırasıyla; 

Hesap Uzmanları, Vergi Denetmenleri, Maliye Müfettişleri ve Gelirler Kontrolörleridir. 

                                                
355 “Vergilemede Global Eğilimler AB ve Türk Vergi Sistemi”, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, TOBB 
Yayını, Mayıs 2001, s.164. 
356 GÖKMEN, Necdet/GÜLEÇ, H.Abdullah, “Gelir İdaresi ve Vergi Denetiminde Etkinlik ve 
Verimlilik Nasıl Sağlanır?”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:238, Haziran 2001, s.39. 
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İkinci gruptakiler vergi inceleme yetkisi olmakla birlikte görevli olmayan 

çeşitli idari makamlardaki kimselerdir. Bunlar ilin en büyük mal memuru(defterdar) ve 

vergi dairesi müdürleridir. Ancak bu gruptakilerin asıl görevleri idari işler olup, vergi 

denetim oranları oldukça düşüktür.  

İç denetim elemanlarının (Maliye Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri ve vergi 

denetmenlerinin) teftiş ve soruşturma (iç denetim) yetkisi, vergi inceleme (dış denetim) 

yetkisi ile çakışmaktadır. Aynı şekilde, Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürleri 

yürütmekte oldukları idari görevler nedeniyle yapmak zorunda oldukları idari denetim, 

vergi inceleme (dış denetim) yetkisi ile çakışmaktadır. Bu durum, vergi uygulamalarının 

etkinliğinin artırılmasında son derece önemli olan yönlendirici, eğitici ve yol gösterici iç 

denetimin gereği gibi yapılamamasına ya da idari görevin yürütülmesinde aksamalara 

neden olmaktadır. 

İç ve dış denetimin birbirinden ayrılmamış olması, yeni işe alınan denetim 

elemanlarına hem iç denetim hem de dış denetim ile ilgili eğitim verilmesi zorunluluğunu 

gündeme getirmekte; bu da hem gereksiz zaman kayıplarına yol açmakta hem de bu 

amaçla işe alınan denetim elemanlarının ne vergi denetimi ne de iç denetim alanında 

yeterli eğitimi alamamaları sonucunu doğurmaktadır.  

5345 Sayılı Yasa da denetimin çok başlılığına çare olmamış, bu kanunla mevcut 

karmaşık yapı düzeltilememiştir. Denetimin çok başlılığı ve iç-dış denetimin birimlerinin 

birbirinden ayrılmamış olması denetimin yapısal sorunlarıdır.   

Kamu giderleri TBMM adına Sayıştay denetçileri eliyle Sayıştay Başkanlığınca 

tek elden denetlenmektedir. Kamu gelirleri ise ikisi Maliye Bakanlığına (hesap uzmanları 

ve maliye müfettişleri),  ikisi de gelir idaresi başkanlığına bağlı (vergi denetmenleri ve 

gelirler kontrolörleri) dört ayrı örgütsel yapı ile denetlenmeye çalışılmaktadır. Denetimin 

bu çok başlı yapısı denetimlerden beklenen sonucun alınmasını engellemektedir. Bu 

durum kayıt dışı faaliyet alanının genişlemesine yol açtığı gibi, kayıtlı mükellefler ve 

nihai tüketiciler üzerindeki vergi yükünün artmasına sebep olup gelir dağılımında uçurum 

oluşmasına sebep olmaktadır357. 

Vergi denetiminde çok başlılığı ortadan kaldırılmalı, bunun için Gelir İdaresi 

Başkanlığına bağlı “Gelir Denetçileri Kurulu” oluşturulmalı, mevcut olan dört denetim 

grubunun elemanları ise “Gelir Denetçisi” unvanı ile bu kurula atanmalıdır. Bu kurula 

bağlı olarak bazı büyük illerde başkanlıklar kurulup, genel idari yapının dışında bölge 

                                                
357 Vergi Denetmenleri Derneği Genel Merkezi 1975, “Kamu Giderlerinin Finansmanı, Kayıt Dışı 
Ekonomi ve Vergi Denetimi”,  http://www.vdd.org.tr/depo/ambar/kgfkevvd.doc, Ankara 2006, s.13. 
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esasına göre denetim yapılmalıdır. Gelir denetçilerinin sadece vergi denetim görevi 

olmalı, teftiş ve soruşturma görevi olmamalıdır358. Teftiş ve soruşturma için ayrı teftiş 

kurulları kurulmalıdır.   

 

III. DENETİM YETKİSİ 

 

 Vergi idaresinin denetim yetkisinin iki boyutu vardır. Birincisi; iç denetim 

denilen teftiş ve soruşturma, diğeri ise inceleme konumuz olan dış denetimdir (vergi 

denetimi-yükümlünün denetimi). Vergi idaresinin dış denetime yetkili bazı denetçilerinin, 

aynı zamanda iç denetim yetki ve görevleri de vardır. Bunlar, maliye müfettişleri, gelirler 

kontrolörleri ve vergi denetmenleridir.  

Vergi İdaresi dış denetim yetkisini bir taraftan Bakanlık Merkez teşkilatında 

doğrudan Bakana bağlı olarak görev yapan Maliye Teftiş Kurulu ve Hesap Uzmanları 

Kurulu, diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak gelirler kontrolörleri, vergi 

denetmenleri,  yoklama memurları ve Devlet gelir uzmanlırı eliyle kullanır.   

 

1. Maliye Bakanına Bağlı, Merkezi Vergi Denetim Yetkisi  

 

Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında denetim yetkisi, danışma ve denetim 

birimleri arasında sayılan, doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Teftiş 

Kurulu ile Hesap Uzmanları Kuruludur. 

 

a. Teftiş Kurulu Başkanlığı 

 

Maliye Müfettişleri “Teftiş Kurulu Başkanlığı” şeklinde örgütlenmişlerdir. 

Maliye Bakanlığının denetim ve danışma birimleri arasında sayılan Maliye Teftiş Kurulu 

1879 yılında oluşturulmuş olup, bugünkü anlamda 1928 Bütçe Kanunu ile 

kurulmuştur359.  

Teftiş Kurulu Başkanlığı Osmanlı devleti zamanında kurulduğundan 

Cumhuriyete intikal eden köklü bir yapısı vardır. Bu kurul mensupları Ankara, İstanbul 

ve İzmir illerinde yerleşik olarak, Bakana bağlı bir statüde tüm ülke içersinde vergi 

incelemesi, teftiş ve soruşturma yetkilerine sahip olarak çalışmaktadırlar. Maliye 

                                                
358 Vergi Denetmenleri Derneği Genel Merkezi 1975, s.13.  
359 ŞEKER, s.95. 
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Bakanlığının tüm birimlerinde (Gelir İdaresi Başkanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü gibi) teftiş ve 

soruşturma yetkisine haiz olduklarından vergi incelemesi fiilen asli görevleri olmaktan 

çıkmıştır. Vergi inceleme istatistiklerindeki düşük inceleme oranları da bunu ortaya 

koymaktadır. 

Maliye Teftiş Kurulunda; bir Teftiş Kurulu Başkanının yanında Maliye 

Başmüfettişi, Maliye Müfettişi ve Maliye Müfettiş yardımcıları bulunmaktadır. Bunların 

yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları tüzükle düzenlenir360. Doğrudan Maliye 

Bakanının emrinde, Bakan onayı ve Bakan adına görevlerini yerine getirmektedir.  

Maliye Teftiş kurulunun görev ve yetkileri 178 Sayılı KHK’nin 20. maddesinde 

sayılmıştır361.  

 

b. Hesap Uzmanları Kurulu 

 

Türkiye’de modern vergi sistemine geçilmeden önce vergi denetimi ve vergi 

idaresinde iç denetimi sadece, kuruluşu Osmanlı dönemine kadar dayanan, Teftiş Kurulu 

tarafından yürütülmekteydi. Zamanla yeni kurumların oluşması ve özellikle Maliye 

Bakanlığı taşra teşkilatının bütün ülke çapında giderek büyümesi ve Maliye Müfettişlerin 

sayısal yetersizliği nedeniyle Teftiş Kurulu, asli görevi olan Bakanlığın iç denetimine 

yetişememeye başlamış, yetkisi bulunmasına rağmen vergi denetimine de yeterli zaman 

ayıramaz hale gelmiştir. Modern vergi sistemine geçişin alt yapısının oluşturulmaya 

başlandığı 1940’ların ikinci yarısında yeni sistemin uygulamasında aktif ve etkin rol 

almak üzere, uzmanlaşmayı esas alan, temel görevi vergi denetimi olan yeni bir kurumun 

kurulması gerekmiştir.  

İşte bu amaçla, ülke çapında vergi denetiminin yeni bir açıdan ele alınıp 

organize edilmesini sağlamak üzere 28 Mart 1945 Tarih ve 4709 Sayılı Kanunla Maliye 

Bakanına bağlı Hesap Uzmanları Kurulu kurulmuştur. Liyakat ve kariyer sistemine önem 

                                                
360 SABAN, Vergi Hukuku, 1.Basım, s.123. 
361 178 Sayılı KHK madde 20/1-2; “Maliye Teftiş Kurulu, bir Başkan ile Maliye Başmüfettişi, Maliye 
Müfettişi ve Maliye Müfettiş Yardımcılarından oluşur ve Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına 
aşağıdaki görevleri yapar.(a) Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle fonlar, döner sermayeli 
kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan kuruluşlar ve 
bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları 
teftiş etmek,(b) İmtiyazlı şirketlerle sermayesinde (a) bendinde yer alan kuruluşların iştiraki bulunan 
kuruluşları, yetkili makamların isteği ve Maliye Bakanının izni ile teftiş etmek,(c) Dernek vakıf ve 
sendikaları mali yönden teftiş etmek,(d) Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların Maliye Bakanına 
ve Maliye Müfettişlerine tanıdığı teftiş ve inceleme yetkilerini kullanmak, 
(a) bendinde sayılan daire, kuruluş, fon ve ortaklıklar hakkında kendi kanunlarında özel denetim 
hükümleri öngörülmüş olması, Maliye Müfettişlerinin teftiş ve inceleme yetkilerini kısıtlamaz….” 
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verilen Hesap Uzmanları Kuruluna üç aşamalı yarışma sınavıyla özenle nitelikli eleman 

seçilmekte ve bu elemanlara üç yıl süreli teorik ve uygulamalı yüksek lisans düzeyinde 

eğitim verilmektedir. Vergi mevzuatı ve vergi denetimi alanında verdiği uğraşlarla, 

edindiği bilgi birikimi ve deneyimiyle vergi idaresinin ayrıcalıklı bir kurumu kimliğine 

kavuşan Hesap Uzmanları Kurulu, ülkemizde vergi sistem ve tekniği, işletme denetimi ve 

vergi incelemesi362, muhasebe, bilanço ve mali tablolar konusundaki gelişmelere öncülük 

etmektedir363.  

1945 yılında kurulan Hesap Uzmanları, “Hesap Uzmanları Kurulu” şeklinde 

örgütlenmiş olup Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yerleşik olarak, Bakana bağlı bir 

şekilde tüm Türkiye’de vergi incelemesi yapmakla görevlidirler. Teftiş ve soruşturma (iç 

denetim) yetkileri ise bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece vergi incelemesinde 

uzmanlaşmışlardır. Sayıları az olmakla birlikte, nitelikleri, teftiş ve soruşturma görevleri 

olmaması ve uygun gördükleri iş ve sektörleri (diğer gruplara göre) seçme imkanları 

olduğundan yüksek matrah ve vergi farkları bulabilmektedirler.  

Diğer taraftan Hesap Uzmanları Kurulu, büyük ölçekli işletmelerde ihtisas vergi 

incelemesi yapmak üzere, yoğun ve uzun süreli özel eğitime tabi tutup yetiştirdiği sınırlı 

sayıda Hesap Uzmanını, maddi ve manevi motivasyon eksiklikleri nedeniyle bünyesinde 

muhafaza etmekte güçlüklerle karşılaşmaktadır.  Ayrıca, orta ve küçük ölçekli firmalarla 

diğer mükelleflere yönelik vergi incelenmelerinde ciddi aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Bu 

nedenlerle, merkezde genel müdürlükler bünyesinde kontrolörlükler, taşrada 

defterdarlıklar bünyesinde ise ilgili genel müdürlüklerin denetim birimleri olarak kontrol 

memurlukları (yeni adıyla denetmenlikler) oluşturulmak suretiyle iç ve kamusal dış 

denetim alanlarında ortaya çıkan boşluk doldurulmaya çalışılmıştır. Ancak, denetim 

birimlerinin örgütlenmesindeki yapısal bozukluklar ve aralarındaki koordinasyonsuzluk, 

istenilen sonucun elde edilmesini engellemiştir. Son olarak 5345 Sayılı yasa düzenlemesi 

de bu yapısal bozukluk ve koordinasyonsuzluğu ortadan kaldırmaya çare olmamıştır.  

Hesap Uzmanları Kurulunun görevleri 178 Sayılı KHK’nin 21. maddesinde 

düzenlenmiştir364. Kurul denetçileri, başta vergi kaçakçılığı olmak üzere, kara para, kayıt 

                                                
362 Hesap Uzmanları Kurulu son beş yılda 322’si kabul raporu olmak üzere 14.800 vergi inceleme 
raporu düzenlemiş, 6.5 katrilyonluk matrah incelemiş ve bu incelemeler sonucunda incelenen matrahın 
%207’si oranında 13.4 katrilyon TL tutarında matrah farkı saptanmıştır. Bu sonuçlara incelemelerde 
bulunan vergi farkları dahil değildir. Örneğin bunlara ek olarak 2001 yılında 65.7 katrilyon TL 
tutarında vergi farkı tespit edilmiştir. ASLAN, Abdullah, “Vergi Denetim Sistemi ve Hesap Uzmanları 
Kurulu”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:250, Haziran 2002, s.5. 
363 ASLAN, s.4. 
364 178 Sayılı KHK madde 21; “Maliye Bakanına bağlı Hesap Uzmanları Kurulunun görevleri 
şunlardır: a) 4709 sayılı Hesap Uzmanları Kurulu kurulmasına Dair Kanunun Hesap Uzmanları 
Kuruluna verdiği görevleri yapmak, yetkilerini kullanmak, b) Kurulun görev ve yetki alanına giren 
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dışı ekonomi bağlantıları ve bunlara benzer birçok incelemeleri etkin bir şekilde 

yürütmüş ve başarıyla sonuçlandırmıştır.  

Kurulun çalışma konumuz açısından en önemli görevi, vergi kanunları gereğince 

mükelleflerin hesaplarını incelemektir. Kurul ihtisas sahibi olduğu bu görevini büyük 

işletme esasına göre Türkiye çapında gerçekleştirmektedir. Görevi yalnızca vergi 

incelemeleri ile sınırlı değil, kamunun ihtiyaç duyduğu ihtisasa dayalı kambiyo, teşvik, 

kara para gibi tüm incelemeleri yürütmektedir.          

 

2. Gelir İdaresinin Denetim Yetkisi 

 

a. Gelir İdaresine Bağlı Merkezi Denetim Elemanları  

 

Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı merkezi denetim elemanları gelirler 

kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleridir. 1936 yılına kadar “Pul Müfettişi” adıyla 

görev yapan Gelirler Kontrolörleri, 1936’da “Varidat Kontrolörü” unvanı ile göreve 

devam etmişler, 1950 yılından sonra da günümüzdeki “Gelirler Kontrolörü” unvanına 

kavuşmuşlardır. 

Gelirler kontrolörleri 5345 Sayılı Yasa yürürlüğe girene kadar; 178 Sayılı 

KHK’nin 43. maddesine göre Gelirler Genel Müdürlüğünün Kontrolör istihdamı 

hükmüne göre ve 30 Kasım 1973 Tarihli R.G.’de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde 

“Gelirler Genel Müdürlüğü”ne bağlı olarak görev yapmakta iken, 5345 Sayılı Yasayla 

“Gelir İdaresi Başkanlığı”na bağlı, Başkanlığın merkez teşkilatı içinde “Gelirler 

Kontrolörleri Daire Başkanlığı”365 olarak örgütlenmişlerdir. 

 Gelirler Kontrolörleri, önceleri pek çok ilde grup başkanlıkları şeklinde 

örgütlenmiş ve oluşturulan bölgelere göre faaliyet gösterirken en son 1998 yılında Adana 

                                                                                                                                       
konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili etüd, araştırma ve diğer çalışmaları yapmak ve tekliflerde 
bulunmak, c) Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla hesap uzmanlarına verilen görevleri 
yapmak ve yetkileri kullanmak, d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Hesap Uzmanları 
Kurulunun teşkili ve çalışma esasları tüzükle düzenlenir”. 
365 Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığın görevleri 5345 S.Y.nın 14.maddesinde sayılmıştır; (a) 
Başkanlığın vergi inceleme ve denetim yıllık planına uygun olarak, vergi inceleme ve denetimlerinin 
gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri tarafından yerine getirilmesini sağlamak, (b) 
Gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri tarafından yapılacak vergi inceleme ve 
denetimine ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, 
inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, (c)Gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörlerinin 
Başkanlıkça belirlenecek görev yerlerinde çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları belirleme, (d)Vergi 
inceleme ve denetimlerinin etkinlik ve verimliliğini artırıcı tedbirler konusunda görüş ve önerilerde 
bulunma, (e)Başkanlıkça verilecek konularda etüt, araştırma ve incelemeler yapmak,(f)Mevzuatla 
gelirler kontrolörlerine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,( g)Başkanlıkça verilecek diğer 
görevleri yapmak. 
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grubunu kapatmak suretiyle Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde grup başkanlıkları 

şeklinde örgütlü durumdadırlar.    

Kontrolörlerin Vergi İncelemesi dışında teftiş ve soruşturma yetkileri de 

bulunmaktadır. Kontrolörler sadece Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde bu yetkilerini 

kullanabilmektedirler. Gerek sayısal azlıkları gerekse teftiş ve soruşturma görevleri 

nedeniyle toplam vergi incelemeleri içerisindeki payları düşüktür. 

  Gelirler kontrolörleri; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal 

bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar arasından 

yapılacak özel yarışma sınavı sonucuna göre mesleğe stajyer gelirler kontrolörü olarak 

alınırlar ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye 

hak kazanırlar. Yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar gelirler kontrolörlüğüne 

atanırlar. Gelirler kontrolörlerinin mesleğe alınmaları ve yeterlik sınavları ile çalışma 

usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir(5345 S.Y. 29/1.md). 

VUK’nun 135. maddesi ve Harçlar Kanununun 134. maddesine göre Gelirler 

Kontrolörlerinin vergi incelemesi yapma yetkileri vardır. Yine VUK 135. maddeye göre 

Stajyer Gelirler Kontrolörlerinin de vergi inceleme yetkileri vardır. Stajyer gelirler 

kontrolörlerinin yetki yoklamasına kadar olan dönemde re’sen teftiş, tahkikat ve vergi 

incelemesi yapma yetkileri yoktur.  

 

b. Gelir İdaresinin Taşra Denetim Elemanları  

 

aa. Vergi Denetmenleri 

 

1936 yılında kurulan Vergi Denetmenleri ise Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı 

olmakla birlikte taşra örgütü içerisinde örgütlendirilmeleri sebebiyle dağınık bir görünüm 

arz etmekte ve tarihi süreç içerisinde organizasyon yapıları sürekli değişmektedir. 1936 

yılından 1998 yılına kadar illerdeki Defterdarlıklarda Defterdara bağlı olarak örgütlenen 

Denetmenler bu yapıda, etkin ve verimli vergi incelemesi yapılma imkanı 

görülmediğinden 1998 yılında Bölge Müdürlükleri kurularak bölge müdürüne bağlı 

olarak örgütlendirilip daha etkin ve verimli vergi incelemesi yapılması sağlanmıştır. 

Vergi denetmenleri bu yedi yıllık uygulamadan sonra, 5345 Sayılı Gelir İdaresi 

Başkanlığı Yasası ile il düzeyinde yetkilendirilmiş ve örgütlenmişlerdir. Böylece tekrar il 

düzeyinde denetim yapar hale getirilmişlerdir.  

5345 Sayılı Yasanın 23.maddesinin verdiği yetkiye dayanan Bakanlar Kurulu 29 

ilde Vergi Dairesi Başkanlığı kurmuştur. Böylece vergi denetmenlerinin 29 yere 
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bölünmek suretiyle müstakil bir grup hüviyeti kazanması yine engellenmiştir. Başkanlık 

kurulmayan illerle ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı buralardaki denetim ihtiyacının 

kurulan başkanlıklardan karşılanması için denetim alanları oluşturmuştur. Böylece 

hukuken il ile sınırlı fiilen bölge denilebilecek bir örgütlenmeye geçilmiştir. 

Vergi Denetmenleri Maliye Bakanlığının bağlı kuruluşlarından Gelir İdaresi 

Başkanlığının taşra teşkilatında görev yapmaktadırlar. Vergi denetmenleri; en az dört 

yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler 

fakültelerinden mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucuna göre 

mesleğe vergi denetmen yardımcısı olarak alınırlar ve en az üç yıl çalışmak ve olumlu 

sicil almak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yapılacak yeterlik 

sınavında başarılı olanlar vergi denetmenliğine atanırlar. Vergi denetmenleri vergi dairesi 

başkanlığı emrinde çalıştırılırlar. Vergi denetmenlerinin mesleğe alınmaları ve yeterlik 

sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir(5345 S.Y. 29/2 md.).  

5345 Sayılı Kanun değişikliğinden önce defterdara bağlı olarak görev yapan 

vergi denetmenleri, bu düzenlemeden sonra Vergi Dairesi Başkanlığı emrinde, emir ve 

talimatları doğrultusunda görev yapmaktadırlar. Başkanlıkların bulunduğu il 

merkezlerinde vergi denetmenlerinin çalışmalarını koordine etmek ve büro hizmetlerini 

yerine getirmek üzere gerektiğinde grup müdürlükleri ve bunlara bağlı şubeler kurulur ( 

5435 S.Y. 24/3). Bunların organizasyon yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları, 

merkez teşkilatıyla ilişkileri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Vergi denetmenlerine gerektiğinde iç denetim yapma görevi verilir. Vergi 

denetmenlerinden uygun görülenler Genel Müdürlük tarafından Vergi Dairesi 

Başkanlıkları emrinde münhasıran vergi incelemesi yapmak üzere görevlendirilirler. 

Vergi dairesi başkanlıkları emrinde görevlendirilen vergi denetmenleri vergi dairesi 

başkanının emir ve talimatları doğrultusunda görev yaparlar ve gerekli görüldüğü taktirde 

ekipler halinde çalıştırılırlar.  

Vergi denetmenlerinin, VUK 128. maddeye göre yoklama, VUK 135. maddeye 

göre vergi incelemesi ve aramalı inceleme yapma görev ve yetkileri yanında, yetkili 

merciler tarafından verilen soruşturma ve teftiş gibi iç denetim faaliyetlerini yürütmek  

yetki ve görevleri de vardır. 

İncelemelerin %90’ını gerçekleştiren ve toplam denetim gücünün %80’ini 

oluşturan Vergi Denetmenleri kuruldukları 1936 yılından beri istikrarlı bir örgüte 

kavuşturulamamıştır. Konumları netleştirilemeyen, özlük hakkı olarak da düz-vasıfsız 

memur statüsünde çalıştırılan Denetmenler, özellikle atama, terfi ve yer değiştirme 

konusunda devamlı sorun yaşamaktadırlar. Bürokratlara keyfi tasarruf alanı oluşturan bu 
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durum, çalışma moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir.   

 

bb. Yoklama Memurları 

 

5345 Sayılı Yasanın “Denetim Elemanı ve Uzman Personel Çalıştırılması” 

başlıklı 29.maddesinde gelirler kontrolörleri ve vergi denetmenlerinden bahsedilmiş 

ancak “yoklama memurları”ndan bahsedilmemiştir. Ancak bahsedilmemiş olması yeni 

düzenlemede yoklama memurlarına yer verilmeyeceğini göstermez. Eskiden olduğu gibi, 

görevi vergisel olaylara ilişkin fiili durumu tespit görevi yine yoklama memurlarına 

verilecektir. 5345 Sayılı Yasadan önce yoklama memurları, vergi dairesi müdürü yada 

malmüdürünce seçilip kısa bir eğitime tabi tutulmakta ve eğitim sonunda defterdarlıkça 

yoklama yetki belgesi verilmekteydi.  Mesleğe giriş ve adaylık dönemleri yoklamaya 

yetkililerle aynı olan yoklamaya özel yetkililer, bağımsız vergi dairelerinin yoklama 

servisleriyle, bağlı vergi dairelerinin tahakkuk servisinde yoklama memuru kadrosunda 

bulunan yüksek okul mezunu, bulunmaması halinde lise mezunları arasından bağlı 

oldukları müdürlükçe seçilerek isimleri defterdarlığa bildirilirdi. Yeni uygulamada artık 

defterdarın ve mal müdürünün gelir idaresi, dolayısıyla vergi denetimi ile bir ilgisi 

kalmadığından yoklama memurunun seçilmesi, yetki belgesi verilmesi  gibi hususlar 

bundan böyle gelir idaresinin taşra teşkilatındaki vergi dairesi başkanlığı ile vergi dairesi 

müdürlüğünün yetki ve görevine girecektir.  

Yoklama memurlarının görev ve yetkileri VUK’nun 127. maddesinde 

sayılmıştır. Bunları yeri geldiğinde arama bahsinde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. 

Yoklama memurlarının bu görevleri yanında kendilerine kanun, tüzük ve yönetmeliklerle 

verilen görevleri de yerine getirirler. 

 

cc. Vergi Dairesi Müdürleri 

 

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

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

Başkanlığının taşra teşkilatı birimlerinden olan vergi dairesi müdürlükleri, aynı zamanda 

taşrada vergi dairesi başkanlığına bağlıdır.  
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dd. Devlet Gelir Uzmanları 

 

 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı olan vergi 

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

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

“yoklamaya yetkililerin” sayıldığı 128.maddesine 5.bent olarak eklenmiştir366.  Bu yeni 

düzenleme ile daha önce vergi denetim yetkileri olmayan gelir uzmanlarına yoklama 

yapma yetkisi verilmiştir.  

 

c. 5345 Sayılı Kanun ve Defterdarın Denetim Yetkisi   

 

VUK’nun 135. maddesine göre ilin en büyük mal memuru olan defterdarın vergi 

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

bağımsız, ayrı kurum haline geldiğinden, bu düzenlemeden sonra defterdarın vergi 

inceleme yetki ve görevinin ortadan kalktığı söylenebilir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
366

 5345 Sayılı Yasanın 34.maddesinin 4. bendi; “4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
128 inci Maddesinin birinci fıkrasına "5. Gelir uzmanları;… ibareleri eklenmiştir”. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ARAŞTIRMAYA YÖNELİK VERGİ DENETİM ARAÇLARI 

 
& 6. YOKLAMA 

 

I. KAVRAM VE TÜRLER 

 

1. Kavram  

 

Yoklama, vergi hukuku açısından vergi kanunlarının uygulanması için fiilen 

belirlenmesi gereken durumların, vergi idaresinin yetkili elemanı tarafından ortaya 

çıkarılmasına367, vergi idaresinin, yükümlüleri ve yükümlülükle ilgili maddi olayları, 

kayıtları ve konuları saptamasına yönelik bir araştırma işlemidir368. Yoklamada amaç, 

vergilendirmeyi etkileyen ve vergi idaresinin bilgisi dışında kalan olgu ve bulguları 

ortaya çıkarmaktır369.  

Yoklama VUK’nun 127-133.maddeleri arasında düzenlenmiştir. “maksat ve 

yetki” başlığını taşıyan VUK 127.maddenin 1.fıkrasında yoklama; “mükellefleri, 

mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek” 

olarak tanımlanmış ve bu tanımla aynı zamanda yoklamanın amacı da belirtilmiştir. Bu 

tanımdan ve yukarıda belirtilen literatür tanımlarından hareketle yoklama; “vergi 

idaresinin yetkili elemanları tarafından vergilendirmeyi etkileyen, vergi dairesinin bilgisi 

dışında kalmış yada kalabilecek yükümlüleri ve yükümlülükle ilgili maddi olayları, kayıt 

ve konuları araştırma ve tespit etme  faaliyeti” şeklinde tanımlanabilir. 

Vergi idaresi bu araştırma işlemiyle yükümlülükle ilgili olabilecek her türlü 

maddi olguyu ve fiili durumu kapsamına alabileceği gibi, her türlü kayıt ve belge de vergi 

idaresi tarafından yükümlülüğü ilgilendiren durumu ortaya çıkarmak için 

araştırılabilecektir370.  

1980’li yılları takiben “yaygın ve yoğun vergi denetimi” adı altında vergi idaresi 

tarafından uygulamaya konulmuş olan denetim yöntemi ise, yoklama kurumundan farklı 

değildir. Daha dinamik bir şekilde vergiyi doğuran olayın meydana gelişi sırasında 

izleme yöntemi olarak ortaya konmuş bir uygulamadır. Bu nedenle incelememiz sırasında 

                                                
367 ARICA, M.Nadir, Vergi Usul Kanunu, Yeni Cenup Matbaası, Ankara 1989, s.511, ŞEKER, s.19. 
368 ÖNCEL/ÇAĞAN/KUMRULU,s.99. 
369 KANETİ, Vergi Hukuku, s.165. 
370 ÖZEN, Burak, “Vergi İdaresinin Yükümlüleri Denetim Yolları”, İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Bilim Dalı(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1996, s.45. 
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konuyu “yoklama” ve “yaygın ve yoğun vergi denetimi” olarak ayırmayacağız. Yoklama 

konusundaki tüm açıklamaların aynı zamanda yaygın ve yoğun vergi denetimi için de 

geçerlidir. 

Yoklama ile yükümlülerin belge düzenine uymaları sağlanarak vergi kayıp ve 

kaçağının önlenmesi; aynı zamanda yapılan bu yüzeysel denetimle mükellefiyet ve 

mükellefle ilgili maddi olayların zamanında kavranması amaçlanmaktadır. Yoklama 

sırasında mükellef ve sorumlu tespitleri371, işyerlerinde fiili envanter ve hasılat tespitleri, 

mal ve hizmet alışverişlerinde belge düzeninin kontrolü için şehir içi denetimler ve 

karayollarında araçlar üzerinde belge denetimi yapılmaktadır.  

Yoklamayla, vergiyi doğuran olay ile kayıtlar arasında bağlantı kurulabilmekte 

ve böylece vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi sağlanmaktadır. Yoklamanın, 

mükelleflerin vergisel yükümlülüklerine ilişkin bir nevi uyarı ve hatırlatma niteliği 

sayesinde, onların ilerde daha ağır yaptırımlarla karşılaşmamalarına da yardımcı 

olunmaktadır. 

 

2. Türler ( Bireysel Yoklama-Toplu Yoklama ) 

 

Yoklama bireysel yada toplu yoklama şeklinde yapılır. Bireysel yoklama, 

vergilendirmeye yönelik olarak mükellef ve işletme bazında yapılırken, toplu yoklama; 

kayıt dışı mükelleflerin saptanması, muhtasar beyanname verenlerin beyanlarının 

doğruluğunun araştırılması, basit usule tabi mükelleflerin bu usule tabi olma koşullarını 

aşıp aşmadığının saptanması gibi durumlarla ilgili olarak üç yıllık toplu yoklama planları 

çerçevesinde hazırlanan ve uygulanan yoklamadır372. Bu ayrımdan hareketle bireysel 

yoklama; “vergilendirmeyle ilgili olarak, yükümlü ve sorumlularla ilgili olup vergi 

idaresinin bilgisi dışında bırakılan maddi olayların, yükümlülük ve sorumlulukla ilgili 

bulguların, yoklama yetkisine haiz memurlar tarafından yükümlü, sorumlu veya yetkilisi 

ile birlikte yoklama fişi denilen tutanağa bağlanması işlemi”373 şeklinde tanımlanmıştır. 

Bu ayırıma rağmen bireysel ve toplu yoklama arasında nicelik farkı dışında 

                                                
371 07.12.1989 Tarih ve 20365 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev 
Yönetmeliği”nin sicil yoklama servisinin görevlerine ilişkin maddede amaç ve hedef; “vergi dairesinin 
görev alanında faaliyet gösteren ve sürekli yükümlülüğü gerektiren vergilerden dolayı mükellef yada 
sorumlu durumunda bulunan gerçek ve tüzelkişilerin yükümlülüğe giriş, çıkış ve değişikliklerle ilgili 
yoklama işlemlerini yapmak ve sicil kayıtlarını tutmak” şeklinde belirtilmiştir. 
372 Toplu yoklamalarda, Maliye Bakanlığınca hazırlanan yoklama cetvelleri kullanılır ve ayrıca toplu 
yoklamalarda, yoklamaya alınan mükellef ve iş gruplarının hepsinde istisnasız yoklama yapılması 
esastır. YAYMAN, s.140. 
373 ŞEKER, s.20. 
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hiçbir fark yoktur. Yoklama konusunda tüm açıklamalar hem bireysel hem de toplu 

yoklama için geçerlidir. Toplu yoklamada münferit yoklama fişi yerine, yoklama 

cetvelleri kullanılabilmekte ve yoklama neticeleri toplu olarak bu cetvellerde 

kullanılabilmektedir (VUK 133.md.). 

Yoklama kurumunu ilk kez düzenleyen 5432 Sayılı Yasanın gerekçesinden374 

anlaşıldığı üzere toplu yoklama faaliyeti amaçlanmış, ancak günümüze kadar çeşitli 

nedenlerle toplu yoklama faaliyeti gereği gibi yapılamamıştır. Vergiye tabi geliri olup da, 

hiç vergi kaydı bulunmayan ve vergi ödemeyen kişilerin saptanması için toplu 

yoklamaların yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde kayıt dışılık önlenemeyeceği gibi, 

beyannamelerini verip vergisini ödeyen yükümlüler aleyhine haksız rekabet ve eşitsizlik 

meydana gelecektir.  

      

II. YOKLAMA YETKİSİ 

 
Yoklamaya yetkililer VUK’nun 128. maddede sayılmıştır. Bunlar;  

 
- Vergi dairesi müdürleri, 

- Yoklama memurları, 

- Yetkili makamlar tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler,       

- Vergi incelemesine yetkili olanlar, 

- Gelir uzmanları375 dır. 

 

Vergi idaresinin yoklamaya yetkili memurlarının kimler olduğu noktasında diğer 

dördü için unvan belirtildiğinden tereddüt olmamakla birlikte, “yetkili makamlar 

tarafından yoklama işi ile görevlendirilenler”in kimler olacağı konusunda tereddüt 

olabilir. Maliye Bakanlığının 31.12.1985 günlü, 18970 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 168 sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde özel yoklama yetki belgesi ve yoklama 

yetki belgesi verilecek olan yoklama memurları ile yoklama işi ile görevlendirilenlerin 

hangi konularda yetkili olduklarının belirlenmiştir. Gelirler Genel Müdürlüğünün 

06.02.1986 günlü, 1986/1 sıra Nolu İç Genelgesi ile de, yoklama yetki belgesi ve özel 

                                                
374 “…her vergi dairesinde senelik bir yoklama planı tanzim olunacak, yoklama neticeleri, zabıt 
mahiyetinde olan yoklama fişi üzerinde tespit edilecektir. Bu fişin bir nüshası mahallinde mükellefe 
verilecektir. Vergi dairelerinde bu işle devamlı uğraşmak üzere Yoklama Servisleri ihdas 
olunacaktır…”, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türk Vergi Kanunları Gerekçeleri, Cilt:3, s.7, ŞEKER, 
s.22, 11 numaralı dipnot. 
375 5345 Sayılı Yasanın “Değiştirilen Hükümler” başlıklı 34.maddesinin 4.fıkrasıyla, “yoklamaya 
yetkililer”in düzenlendiği VUK 128.maddeye “5.Gelir Uzmanları” şeklinde eklenmiştir.  
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yoklama yetki belgesi verilecek memurların seçimi ve görevlendirilmeleri hususundaki 

yöntem açıklanmıştır. Bakanlığın bu talimatları doğrultusunda vergi dairesi müdürleri ve 

malmüdürleri tarafından gelir idaresine mensup personelin % 10`unu geçmeyecek şekilde 

ve en az 2 yıllık hizmeti bulunan, temsil yeteneği olup eğitimden geçmiş, yeterli bilgi ve 

beceriye sahip olanlar arasından seçilip defterdarlıklara bildirilen memurlar 15 günlük 

eğitime tabi tutulacaklar, başarılı olanlara özel yoklama yetki belgesi verilecek ve bu 

memurlar da yoklama yapabileceklerdir. Maliye Bakanlığı, daha önce yaptığı eğitim 

programına göre belirlediği personelin bilgi, beceri ve vergi uygulaması yönünden 

yetersiz olduğunun anlaşılması sonucu, mevcut yetki belgelerini iptal edebilecektir.  

Yoklama yetkisi olanlardan, yoklama memurları, gelir uzmanları376 ve vergi 

dairesi müdürleri hakkında yukarıda, vergi denetiminin idari yapısını incelerken, gerekli 

açıklamalar yapılmıştı. Vergi incelemesine kimlerin yetkili olduğu konusunda ise, “vergi 

incelemesi” başlığı altında gerekli açıklamalar yapılacağından oraya yollama yapmakla 

yetinilmiştir.  

VUK’nun 128.maddesinde sayılan yoklamaya yetkililer dışındaki vergi 

idaresinin memurları yoklama yapamayacakları gibi, yetkisiz memur tarafından yapılan 

yoklama ve yoklama sonucunda yapılan işlemler geçersiz olacaktır. 

Yoklamaya yetkili memurlar yoklama sırasında, yoklama yetkilerini gösteren 

fotoğraflı resmi vesikalarını kendilerinden sorulmasa bile nezdinde yoklama yapılana 

göstermeleri gerekmektedir(VUK 129/1,2 fıkra). Toplu yoklamalarda kolbaşının vesikayı 

göstermesi yeterlidir(VUK 129/3). 

Vergi incelemesi yapmaya yetkili memurlar ve vergi dairesi müdürlerinin kendi 

görev alanlarına giren işlerinin yoğunluğu nedeniyle, bireysel yoklama genellikle 

yoklama memurları ve yoklama yetkisi verilen memurlar tarafından yapılmaktadır. 

 

III. YOKLAMANIN KONUSU 

 

VUK 127/1.maddenin ilk cümlesinde genel olarak yoklamanın konusu, mükellef 

ve mükellefiyetle ilgili maddi olay ve kayıtları tespit etmek şeklinde belirtildikten sonra; 

yoklama konusuna giren ve özellik gösteren bazı denetim faaliyetleri ikinci cümle ve 

devamında beş bent halinde sayılmıştır. Bunlar; 

                                                
376 5345 Sayılı Yasanın “değiştirilen hükümler” başlıklı 34.maddesinin 4.fıkrası ile 213 Sayılı 
VUK’nun “yoklamaya yetkililerin” sayıldığı 128.maddesine 5.bent olarak eklenen “Devlet Gelir 
Uzmanları”na yoklama yapma yetkisi verilmiştir.  
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(1). Maliye Bakanlığınca belirlenmiş usuller dahilinde özel yetki verilmek 

kaydıyla günlük hasılatı tespit etmek 

(2). 3100 Sayılı Kanun kapsamına girip ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

mecburiyetinde olanların bu mecburiyete uyup uymadıklarını, bu cihazları belli edilmiş 

esaslara göre kullanıp kullanmadıklarını ve günlük hasılatı tespit etmek, 

(3). Günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin iş yerlerinde 

bulundurulup bulundurulmadığını, tasdikli olup olmadığını, usulüne göre kayıt yapılıp 

yapılmadığını, vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi icap eden belgelerin usulüne 

göre düzenlenip düzenlenmediği ile kullanılıp kullanılmadığını, faturasız mal bulunup 

bulunmadığını, levha asma veya kullanma mecburiyetine uyulup uyulmadığını tespit 

etmek, kanuni defter ve belgeler dışında kalan ve vergi kaybının  bulunduğuna emare 

teşkil eden defter, belge ve delillerin tespit edilmesi halinde bunları almak,                                                               

(4). 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,                                   

(5). 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 

almak(Beklemeye ve muhafazaya alınan malların bozulmaya ve çürümeye maruz 

mallar olması halinde derhal, diğer mallar ise üç ay sonra Maliye ve Gümrük 

Bakanlığının belli edeceği esaslar dahilinde tasfiye olunur).   

 

Denetim faaliyetleri maddede beş bent halinde sayılmışlarsa da; yoklamanın 

konusuna girenler bunlarla sınırlı değildir. Yoklama konularının maddede sayılanlarla 

sınırlı olmadığını, VUK 127/1.maddenin ilk cümlesinde genel olarak yoklamanın 

konusu belirtililip, ikinci cümlede “…ayrıca vergi kanunlarının uygulanması ile 

ilgili olarak…” denildikten sonra, özel yoklama konularının beş bent halinde sayıldığı  

lafzından ve yoklamanın maksadından anlamak gerekir. Buna göre; işe başlama, işi 

bırakma, iş ve adres değişikliği, işin tasfiye edilmesi, işin nakli, ölüm ve bazı 

muafiyetlerin tespiti gibi; mükellef ve mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıt ve 

mevzuları araştırmaya yönelik denetim faaliyetleri yoklamanın genel konularını, 

maddede beş bent halinde sayılanlar ise özel konularını oluşturur.   

Yoklama memurları, vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili olarak yukarıda 

sayılan yoklama işlemlerini yapmaya yetkilidirler. Yoklamanın inceleme ve aramadan 

farkı ise; inceleme ve aramanın kapsamlı bir şekilde ve belirli konularda yapılmasına 
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karşılık, yoklama mükellefiyetle ilgili her türlü maddi durum ve olayın tespiti amacıyla 

yüzeysel olarak yapılmaktadır. Bu tespitler vergi idaresinin ilerde yapacağı tarh işlemine 

hazırlık mahiyetinde ön işlemler377 olmakla birlikte aynı zamanda vergi idaresinin “delil 

tespitini”378 oluşturmaktadır. Yoklama, bir zaman dilimine ait tespit olup (işçi sayısı, işçi 

ücreti, günlük hasılat gibi) sadece o andaki bilgilerin doğruluğu söz konusudur379. 

Vergi idaresinin yoklamaya yetkili memurları tarafından yapılan, yoklamanın  

konusuna oluşturan denetim faaliyetleri, VUK 127.madde ve yukarıdaki açıklamalardan 

hareketle başlıklar halinde incelenecektir. 

 

1. Bildirimlerle İlgili Maddi Olayların Saptanması 

 

“Mükellefin Ödevleri” başlığını taşıyan VUK’nun İkinci Kitabının Birinci 

Kısmında yükümlülerin “bildirim” ödevleri maddeler halinde sayılmıştır. Bunlar; 

 

- İşe başlamanın bildirilmesi(VUK 153 md.). Buna göre vergiye tabi 

ticaret ve sanat erbabı, serbest meslek erbabı, kurumlar vergisi mükellefleri, 

kolektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları işe 

başlamayı vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. 

- Adres değişikliklerinin bildirilmesi(VUK 157.md). Yükümlüler VUK 

101.maddede yazılı vergi idaresince bilinen iş veya ikamet adreslerindeki 

değişiklikleri vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

- İş değişikliklerinin bildirilmesi(VUK 158 md). İşe başladığını bildiren 

mükelleflerden; yeni bir vergiye tabi olmayı, mükellefiyet şeklindeki 

değişikliği, mükellefiyetten muaflığa geçmeyi gerektirecek tarzda işlerinde 

değişiklik olanlar, bu değişikliği vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. 

- İşletmede değişikliğin bildirilmesi(VUK 159.md). Aynı teşebbüs veya 

işletmeye dahil bulunan işyerlerinin sayısında meydana gelen artış veya 

azalmanın vergi dairesine bildirilmesi zorunludur. 

- İşi bırakmanın bildirilmesi(VUK 160.md.); işe başlamayı bildirmek 

zorunda olan yükümlüler aynı zamanda işi bırakmayı da vergi dairesine 

bildirmek zorundadırlar.  

- Mükellefin ölüm olayının bildirilmesi(VUK 164 md.); ölüm işi bırakma 

                                                
377 ÖNCEL/KUMRULU/ÇAĞAN, s.99, SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.171. 
378 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.171. 
379 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.171. 
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hükmünde olup, mirası reddetmemiş mirasçılar tarafından vergi dairesine 

bildirilir.  

- Bina ve arazi değişikliklerinin bildirilmesi(VUK 165-166-167.md); 

mükellefler tahrirde unutulan bina ve arazileri, yeni inşaatları ile bina ve 

arazilerindeki değişiklikleri bildirmek zorundadırlar.  

 

Mükellefler işe başlama bildirimlerini, işe başlamadan önce; işi bırakma ve 

değişiklikleri ise bildirilecek olayın vuku tarihinden itibaren bir ay (VUK 168/1), bina ve 

arazi değişikliklerinin ise iki ay içinde (VUK 168/2) bildirmelidir. Bildirimlerin yazılı 

olarak yapılması esas olup, okuma yazması olmayanlar tutanağa geçirilen sözlü beyanla 

bildirimde bulunabilirler(VUK 169.md). Yazılı bildirimin taahhütlü posta ile gönderildiği 

durumda, bildirimin postaya verildiği tarih, bildirim tarihi sayılır(VUK 170.md). 

VUK’nunda mükellefe yüklenen bildirim ödevlerine uyulup uyulmadığı, yapılan 

bildirimlerin doğru olup olmadığı, yoklama yoluyla ve yoklamaya yetkili memurlar 

tarafından denetlenecek, yapılan yoklama sonucunda mükellefin gerekli bildirimleri 

yapmadığının tespiti halinde VUK 352.madde gereğince hakkında “usulsüzlük cezası” 

yaptırımı uygulanacaktır. Konu yoklamanın sonuçları bahsinde ayrıntılı olarak 

incelenecektir. 

 

2. Bildirimlerin Verilmeme Nedenlerinin Araştırılması 

 

Her vergi kanununda, bildirimlerin nereye ve ne zaman verileceğini 

belirlemiştir. Vergi idaresi, bildirimini vermeyen mükellefleri bildirim izleme defteri, 

tarhiyat izleme defteri gibi defterlerden yararlanmak suretiyle belirleyerek mükelleflerin 

bildirim vermeme nedenlerini yoklama denetimleri sırasında saptar380.   

 

3. Yükümlülerin Bazı Koşullarının Araştırılması ve Saptanması 

 

Yapılan yoklamalar ile yükümlülerin hangi vergilendirme usulüne tabi 

olmaları gerektiği konusunda bilgi edinilir. Mükelleften işyeri kira sözleşmesi ve 

belediyeden alınmış işyeri emlak vergi değerini gösteren yazı istenerek, buralarda 

geçen değerlere göre mükellefin gerçek yada basit usule tabi olacağı saptanmaktadır.  

                                                
380 YAYMAN, s.140. 
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Yapılan yoklamalar sırasında yükümlünün esnaf muaflığı gibi bazı muafiyet 

şartlarına haiz olup olmadığı tespit edilmektedir. Örneğin GVK’nun “vergiden muaf 

esnaf” başlıklı 9.maddesinin 5.fıkrasında381, yapılan yoklamada vergiden muaf esnafın 

bir takvim yılı içinde bir defa mal alış ve giderlerine ilişkin belgeleri yanında 

bulundurmadığının veya bulundurduğu belgenin satışını yaptığı mal ve hizmetle 

ilişkisinin olmadığının tesbiti halinde, esnaf muaflığı belgesinin iptal edileceği 

belirtilmiştir.  

Damga vergisine tabi olan kağıtlara ilişkin verginin makbuz karşılığı veya sair 

şekilde ödenip ödenmediğinin tespiti de yoklama denetimleri sırasında yapılmaktadır. 

Ayrıca, GVK’nda yer alan “hayat standardı esası” yürürlükten kalkmadan önce, hayat 

standardı ile ilgili göstergelerin, mükelleflerce doğru olarak bildirilip bildirilmediği 

hususu yapılan yoklamalar sırasında saptanırdı.  

 

4. Günlük Hasılatın Tespit Edilmesi 

 

VUK 127/a bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenmiş usullere göre, özel yetki 

verilmiş olmak kaydıyla yoklama memurları günlük hasılatın tespitine ilişkin işlem 

yapabileceklerdir. Günlük hasılat tespitleri genellikle lokanta, eğlence yerleri, otel gibi 

hizmet işletmelerine ait yerlerde yapılmaktadır. Günlük hasılatı saptamak yılın değişik 

aylarında yapıldığı taktirde mükellefin gayri safi hasılatı konusunda sağlıklı bir veri elde 

edilebilmektedir.  

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu bu konuda vermiş olduğu bir 

kararında vergi mahkemesinin; “…hasılat tespit tutanağından davacı şirketin işlettiği 

lokanta ve tuvaletin 10 günlük hasılatının … lira olduğu, beyan edilen gayri safi hasılatın 

tespit edilen asgari gayri safi hasılattan düşük olduğundan söz edilemeyeceği, işyerinde 

on ayrı günde hasılat tespiti yapıldığı, bir yıllık süreçte on günlük tespit yetersiz olduğu 

gibi tüm ayları kapsayacak ve gün, ay ve mevsimlerin işyeri üzerindeki etkisini 

yansıtacak yeterlikte olmadığından, tespit edilen on günlük lokanta ve tuvalet 

gelirlerinin nasıl hesaplandığı belli olmayan günlük ortalamasının sadece beyan edilen 

                                                
381 193 Sayılı GVK Madde 9/5; “Esnaf muaflığının faydalananlar faaliyetleri ile ile ilgili olarak satın 
aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri 
saklamak zorundadır. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yoklamaya yetkililer veya yoklamaya 
yetkililerle birlikte belediye zabıtalarınca müştereken yapılan denetimlerde, vergiden muaf esnafın bir 
takvim yılı içinde bir defa mal alış ve giderlerine ilişkin belgeleri yanında bulundurmadığının veya 
bulundurduğu belgenin satışını yaptığı mal ve hizmetle ilişkisinin olmadığının tesbiti halinde, "Esnaf 
Muaflığı Belgesi " iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerden muaflık şartlarını taşıyanlar, aynı faaliyette 
devam etmek istemeleri halinde yeniden belge almak zorundadır”. 
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lokanta gelirleriyle karşılaştırılması suretiyle hasılat farkı belirlenmesinde ve bu fark 

üzerinden yapılan tarhiyatta isabet görülmediği…” gerekçesiyle verdiği direnme kararı 

üzerine yapılan temyiz istemini mahkemenin kararını yerinde görerek ret etmiştir382.   

Mükellefin beyanı, yoklamada tespit edilen hasılata nazaran düşük olduğunda, 

düşüklüğün izahı istenir, aksi takdirde yoklama verileri de kullanılmak suretiyle tespit 

edilen matrahlar üzerinden cezalı ek vergi tarhiyatı uygulanır. Böylece, günlük hasılat 

tespitleri ile mükellefler gerçeğe uygun beyanda bulunmaya yönlendirilmiş olmaktadır. 

 
5. Belge Düzenine Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi 

 
Mükelleflerin bildirim ödevlerinin yanında defter tutmak, defter tasdik ettirmek, 

vergi levhası asmak gibi belge düzenine ilişkin birtakım ödevleri de vardır. Mükelleflerin 

uymak zorunda oldukları belge düzenine ilişkin VUK’nun 171 vd. maddelerinde 

düzenleme yapılmıştır. Mükelleflerin belge düzenine ilişkin ödevleri arasında yoklama 

kurumu açısından şunlar sayılabilir; 

 

- Defter tutma mecburiyeti (VUK 172). Maddede altı bent halinde 

defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler sayılmıştır383.   

- Defterleri tasdik ettirme mecburiyeti(VUK 220 ve devamı md); 

mükelleflerin yasada sayılan  defterleri belirlenen süreler içinde notere tasdik 

ettirmeleri mecburidir.  

- Fatura, perakende satış vesikaları, gider pusulası, müstahsil 

makbuzu, serbest meslek makbuzu gibi birtakım belgeleri kullanma 

mecburiyeti(VUK 229 vd.); mükellefler mükellefiyet gruplarına göre birtakım 

belgeleri kullanma mecburiyetindedirler. 

- Kayıt nizamı(VUK 215-218); mükellefler defter ve kayıtlarını 

Türkçe tutmak, defterleri mürekkep yada makineyle yazmak, defterlerde boş 

satır bırakmamak, sayfaları yok etmemek ve yanlış kayıtların düzeltilmesine 

ilişkin yasada belirtilen usullere dikkat etmek mecburiyetindedirler. 

- Vergi levhası asma mecburiyeti(VUK 5/4 md); gelir vergisi 

mükellefleri(kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri 

vergi matrahları ve bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı 

                                                
382 Danıştay VDDGK, E:1999/105, K:1999/487, T:12.11.1999, DKD, Sayı:103, s.182. 
383 VUK 172.maddeye göre; ticaret ve sanat erbabı, ticaret şirketleri, iktisadi kamu müesseseleri, dernek 
ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,sserbest meslek erbabı ve çiftçiler bu kanunun esaslarına göre defter 
tutmak zorundadırlar.  
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işyerlerinde görülebilecek bir yere asmak mecburiyetindedirler. Aşağıda konuyu 

ayrı bir başlık altında daha ayrıntılı inceleyeceğiz.  

 

Yoklama sırasında yoklamaya yetkili memurlar belge düzenine ilişkin olarak;  

günü gününe kayıt yapılması zorunlu defterlerin iş yerlerinde bulundurulup 

bulundurulmadığını, tasdikli olup olmadığını, usulüne göre kayıt yapılıp yapılmadığını, 

vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi icap eden belgelerin usulüne göre düzenlenip 

düzenlenmediği ile kullanılıp kullanılmadığını, faturasız mal bulunup bulunmadığını, 

levha asma veya kullanma mecburiyetine uyulup uyulmadığını tespit ederler.  

Bu sayılanlardan birinin tespiti halinde duruma göre usulsüzlük veya özel 

usulsüzlük cezası uygulanır. 

 
6. Kanuni Defterler Dışında Kalan Birtakım Defter, Belge ve Delillere El 

Konulması 

 

Yoklama sırasında kanuni defter ve belgeler dışında kalan ve vergi kaybının 

bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve delillerin tespit edilmesi halinde yoklama 

memurları bunlara el koyabilmektedirler(VUK 127/c bendi-son cümle).   

Yoklama sırasında, yoklama memurunca bu tür defter, belge ve delillere el 

konulması ceza usul hukuku anlamında bir “zapt” işlemidir384. Mülga 1412 Sayılı 

CMUK’nun 86 ve devamı maddelerinde düzenlenen “zapt” kurumu, 5271 Sayılı 

CMK’nun385 123 ve devamı maddelerinde “elkoyma” başlığı altında düzenlenmiştir.  

5271 Sayılı CMK’nun 123.maddesinde; ispat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya 

kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan malvarlığı değerleri, muhafaza altına 

alınacağı, yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya ise el 

konulabileceği belirtilmiştir. Vergi denetimleri, amacı ve niteliği gereği bir tür adli 

kolluk386 faaliyetidir. O halde, yoklama sırasında vergi kaybının bulunduğuna delil olacak 

kanuni defterler dışındaki belge ve delillere el konulması işleminin de, vergi suçlarını 

kovuşturmaya yönelik bir tür adli kolluk faaliyeti olduğu kuşkusuzdur. Bu durumda da,  

yoklama sırasında yapılacak bu elkoyma işlemi, Anayasa ve CMK anlamında 

elkoymadır. 

                                                
384 KANETİ, Vergi Hukuku, s.166. 
3855271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabul T: 04/12/2004, R.G.T: 17/12/2004,R.G.Sayısı: 25673 
386 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-II”, s.113, SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.169.   
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Anayasanın özel hayatın gizliliği(m.20) ve konut dokunulmazlığını (m.21) 

düzenleyen maddeleri; “…hakim kararı olmadıkça…gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça…kimsenin üstü, 

özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz (kimsenin konutuna girilemez, 

arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz). Yetkili merciin kararı yirmidört saat 

içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını elkoymadan itibaren kırksekiz 

saat içinde açıklar; aksi halde, elkoyma kendiliğinden kalkar” hükmünü içermektedir. 

Aynı zamanda elkoyma işlemi Anayasanın 35.maddesinde yer alan “mülkiyet hakkı” ile 

de bağlantılıdır. Anayasal düzenlemeye paralel, CMK’nun 127/1 maddesi gereğince de; 

“(Değişik fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./16.mad) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde 

sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı 

hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini 

gerçekleştirebilir”387.  

Anayasal hükümlerin yanında ve bunlarla birlikte değerlendirilmesi gereken 

AİHS ve AİHM kararları karşısında, elkoyma uygulamasına ilişkin CMK’ndaki 

düzenlemelerin, yoklama sırasında yoklama memurlarınca belge ve delillere el konulması 

halinde de uygulanması gerekir.  

Bu açıklamalar karşısında; VUK 127.maddesi gereğince, hakim kararı ya da 

hakim onayı gerekmeden, yoklama memurlarınca yapılan bu elkoyma işlemi açıkça 

hukuka aykırıdır. Bunun yanında CMK 127/4 maddesi gereğince nezdinde elkoyma 

işlemi yapılana hakime itiraz edebilme noktasında bir sürecin de öngörülmesi 

gerekirdi388. Burada; VUK’nda arama konusunda olduğu gibi, yoklama sırasında 

yapılacak elkoyma işlemine karşı da CMK’nun  elkoymaya ilişkin hükümlerine yollama 

yapılarak sorun çözülebilir. Aksi taktirde bu yapılmadığı sürece; “kanunun açıkça 

                                                
387 Hakim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına 
sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma 
kendiliğinden kalkar (CMK 127/3). Zilyetliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerine el 
konulan kimse, hakimden her zaman bu konuda bir karar verilmesini isteyebilir(CMK 127/4). Bu  talep, 
CMK’nun 127 ve devamı maddelerinde düzenlenen “olağan kanun yollarından” “itiraz” kanun yolu ile 
elkoyma kararını veren hakime (veya mahkemeye) yapılır. Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, 
itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye 
yetkili olan mercie gönderir(CMK 268/2). İtiraz, kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması 
sonucunu doğurmaz (CMK 269/1). Ancak, kararına itiraz edilen makam veya kararı inceleyecek merci, 
geri bırakılmasına karar verebilir.(CMK 269/2). İtirazı inceleyecek merci, yazı ile cevap verebilmesi 
için itirazı, Cumhuriyet savcısı ve karşı tarafa bildirebilir. Merci, inceleme ve araştırma yapabileceği 
gibi gerekli gördüğünde bunların yapılmasını da emredebilir(CMK 270). Kanunda yazılı olan hâller 
saklı kalmak üzere, itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde 
Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya vekil dinlenir(CMK 271/1).İtiraz yerinde görülürse merci, 
aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir(CMK 271/2). Karar mümkün olan en kısa sürede 
verilir ve merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir(CMK 271/3-4).  
388 KANETİ, Vergi Hukuku, s.167. 
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gösterdiği hallerde usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, 

özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz” hükmünü içeren Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının 20.maddesinin 2.fıkrasına aykırılık389 devam edecek ve 

yapılan işlem açıkça hukuka aykırı olacaktır.              

                                                                  

7. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımının Denetlenmesi 

 

Yoklamanın amaçlarından biride vergi kayıp ve kaçağını önlemek ve belge 

düzenlemeye ilişkin hükümlere uygun davranılmasını sağlamaktır. Bunun için ödeme 

kaydedici cihazların kullanım ve uygulaması yoklama memurlarınca denetlenmektedir.  

VUK 127/b bendine göre yoklamaya yetkili memurlar; 3100 Sayılı Kanun 

kapsamına girip ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olanların bu 

mecburiyete uyup uymadıklarını, bu cihazları belli edilmiş esaslara göre kullanıp 

kullanmadıklarını denetledikleri gibi ayrıca denetim sırasında günlük hasılatın tespitini de 

yapabilirler.  

3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 

Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanunun390 kapsamı başlığını taşıyan 1/1. maddesiyle; 

satışı yapılan malları aynen yada işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere 

satan veya kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara ödeme kaydedici cihaz 

kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak Maliye Bakanlığınca genel tebliğlerle 

belirlenen faaliyetlerle uğraşanlar ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda 

değildirler(3100 S.Y.1/3 md).  

Ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti fiilen işe başlandığı tarihten 

itibaren 30 gün içinde başlar391. 

Yoklamaya yetkili memurlar yukarıda belirtilen konularla ilgili denetimlerini 

yaparlarken, işyerinin kapanış saatinde günlük kapanış fişini “z raporu” isteyeceklerdir. 

Yazar kasada bulunan “z” tuşuna basıldığında açılış saatinden o saate kadar günlük 

hasılat cihazın hafızasından rulo halinde belgelenmektedir. Eğer belgeleme dönemi 

                                                
389 KANETİ, Vergi Hukuku, s.167. 
390 3100 Sayılı “Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma 
Mecburiyeti Hakkında Kanun”, Kabul T: 6.12.1984, R.G.T:15.12.1984 , R.G.No:18606. 
391 “…perakende satışları dolayısıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan yükümlü 
şirket, fiilen işe başladığı tarihten itibaren süresi içinde ödeme kaydedici cihaz satın alarak kullanmaya 
başladığından davalı idarece, ticaret siciline tescil tarihi esas alınarak ve 30 günlük sürenin aşıldığı 
sonucuna ulaşılarak kesilen cezayı terkin eden vergi mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik 
görülmemiştir…” Danıştay  11.D, E:1996/5353, K:1997/3370, T:08.10.1997, DKD, Sayı:95, s.692. 
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başından itibaren elde edilen hasılat tespit edilecekse “x” raporu istenecektir.  

Yoklamaya yetkili memurlar cihaz kullanımına ilişkin ayrıca; cihazların 3100 

S.Y. hükümlerine ve vergi idaresince belirlenen usullere göre kullanılıp kullanılmadığını, 

müşteriye verilen satış fişleri ile rulolarda bulunması gereken bilgilerin olup olmadığını, 

cihazların arıza yapması halinde bu durumun yetkili servislere zamanında bildirilip 

bildirilmediğinin, toplamların kayıtlara geçirilip geçirilmediği gibi konularda denetim 

yapmaktadırlar392. Yapılan denetimler sırasında cihaz kullanımına ilişkin belirlenen 

esaslara aykırılık halinde 3100 Sayılı Yasanın Mükerrer 8. maddesi gereğince yaptırım 

uygulanması söz konusudur393.  

     

8. Levha Uygulamasının Denetlenmesi 

 

a. Vergi Levhaları 

 

VUK’nun 2365 S.Y. ile değişik 5.maddesine göre gelir vergisi 

mükellefleri(kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri vergi 

levhası kullanmak mecburiyetindedirler. Bunlar her yıl mayıs ayının son gününe kadar 

vergi tarhına esas olan kazanç tutarlarıyla bunlara isabet eden vergi tutarlarını gösteren 

levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından 

kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.  

                                                
392 Bu konuda en son; 3100 Sayılı  Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 67 Seri No'lu Genel Tebliğ çıkartılarak Resmi 
Gazetenin 04/02/2006 Tarih ve 26070 Sayısında yayınlanmıştır.  
393 3100 Sayılı Kanun; “Mükerrer Madde 8 - (1). (Değişik bent: 24/06/1994 - 4008/38 md.) Onaylanan 
modele uygun üretim veya ithalat yapmayan, cihazları satışa sunmadan önce Maliye Bakanlığı'nın özel 
mühürü ile mühürlettirmeyen, servis teşkilatını (satış, bakım onarım) kurmayan, satışını yaptığı her 
cihazın yedek parça da dahil olmak üzere en az on yıllık bakım ve onarımını sağlayamayan üretici veya 
ithalatçı kuruluşlar ile süresi içerisinde ödeme kaydedici cihazları almayan, cihazları bozan, bozuk 
cihazları kullanan veya başkalarının kullanmasına izin veren mükellefler, kaçakçılığa teşebbüs etmiş 
sayılırlar. Bu mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun 360 ıncı maddesinde yer alan ceza 
uygulanır. Üretici veya ithalatçı kuruluşlar, Maliye Bakanlığı'nın özel mühürü ile mühürlenen her 500 
cihaz için en az bir eleman bulunduracak şekilde yurt sathına yayılmış bakım ve onarım teşkilatlarını 
kurmak zorundadırlar.(2). Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenip açıklanan usul ve esaslara 
uymayan, üretici veya ithalatçı kuruluşlar, bunların satış, bakım onarım servislerinde görevli 
elemanları ile ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti bulunan mükellefler hakkında; her bir 
tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununa bağlı "Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel"de yer 
alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanır.( 3). Bu Kanunun uygulanması ile ilgili 
olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığından onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşlar, kurmuş oldukları 
satış ve bakım - onarım servisleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.(4).Satışını yaptıkları 
cihazları, (daha önce satılan ve halen mükelleflerce kullanılanlar da dahil) Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca uygun görülen şekilde düzenlemeyen veya arızalandığı halde çalışır hale getirmeyen 
üretici veya ithalatçı kuruluşlar, düzenlemedikleri veya çalışır hale getirmedikleri cihazların rayiç veya 
emsal bedelini ilgili mükellefe ödemek zorundadırlar.(5). Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir”. 
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142 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde394 vergi levhasının asılacağı yerler 

sıralanmıştır. Buna göre vergi levhası; iş merkezleri, şubeler, satış mağazaları, çiftçilerin 

doğrudan doğruya zirai faaliyetleriyle ilgili alım-satım işlerini yaptıkları yazıhaneler, taşıt 

işletmeleri, taşıtlara asılacaktır. Ayrıca, işyerinde birden fazla kat veya reyon olması 

halinde her kat ve reyon için ve adi ortaklık, kolektif ve komandit şirket şeklindeki 

işletmelerde her ortak için, ayrı ayrı levha asılacaktır. 

Sermaye şirketi dışındaki işletmeler, örneğin kooperatifler vergi levhası asmak 

mecburiyetinde değildir. Yapılacak denetim sırasında vergi levhasının asılmadığının 

tespiti halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Ayrıca 142 Nolu VUK Genel 

Tebliğine göre vergi levhalarının bağlı bulunulan vergi dairesinden tasdiki 

gerekeceğinden  asıl vergi levhası yerine fotokopisi kullanılamayacaktır. Ancak 143 Sıra 

Nolu VUK Genel Tebliği ile çok şubeli firmalar için her levhanın ayrı ayrı tasdik 

ettirilmesinin yaratacağı güçlük nedeniyle, merkez için tasdik ettirilen levhanın baskı 

suretiyle matbaada çoğaltılan örneği kullanılabilecektir.   

Taşıt işletmelerine ait, örneğin otobüs firmasına ait otobüslerle eşya taşımacılığı 

yapan firmaya ait kamyonlarda, taşıtlarda vergi levhası asmak zorunluluğu varken; taşıt 

işletmelerinin dışında olup, örneğin petrol istasyonlarının tankerlerinde, taşıt kullanan 

işletmelerde vergi levhası asmak zorunluluğu yoktur(VUK 143 Sıra Nolu Genel Tebliğ). 

 

b. Anlaşmalı Matbaa Levhaları 

 

“Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan 

Belgelerin Basım ve Dağıtım Hakkında Yönetmelik”in395 9.maddesine göre; Maliye 

Bakanlığı ve defterdarlıklarla anlaşma yapan matbaa işletmecileri işyerlerinin mükellefler 

tarafından kolayca okunup görülebilecek yerine “bu işyeri VUK uyarınca çıkarılan 

yönetmeliğe göre kullanılan belgelerin basım ve dağıtımına yetkilidir” ibaresi taşıyan 

levha asmak zorundadırlar. 

VUK Mükerrer 257.maddeye göre mükellefler tarafından düzenlenen belgelerin 

defter kayıtlarına geçirilmesine yönelik olarak, bu belgelerin ya noterde tasdik ettirilerek 

kullanılması yada anlaşmalı matbaada bastırılmak suretiyle kullanılması öngörülmüştür. 

Bu uygulamada noterler onayladıkları, matbaalar ise basım ve dağıtımını yaptıkları 

belgeler için defterdarlığa ve mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine bilgi formu 

                                                
394 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Seri No:142, R. G. Tarihi: 19/02/1981, R. G. Sayısı: 17256. 
395 Maliye Bakanlığı, Yayımlandığı R.G.Tar: 02/02/1985, Yayımlandığı R.G. No: 18654. 
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göndermek zorundadırlar. Matbaa işletmecisi mükellefler nezdinde yapılacak denetimler 

sırasında düzenlenen tutanaklara, basım ve dağıtımı yapılan belgelerin en son seri ve sıra 

numaraları da yazılarak bir önceki-sonraki yoklamalarla karşılaştırılmaktadır.  

Bu yolla söz konusu belgelerin vergi idaresinin bilgisi dahilinde kullanılması 

sağlanarak, mükelleflerin düzenledikleri belgeleri defterlere intikal ettirmemelerinin 

önüne geçilmekte, bunun vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik etkisi olmaktadır.   

         

c. Yazar Kasa Levhaları 

 

3100 S.Y. hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yayınlanan Genel Tebliğe396 

göre; bu kanun gereğince ve vergi yönetimince aranacak koşullara uygunluğu saptanarak 

onaylanmış bulunan ödeme kaydedici cihazları kullananlar, bunların vergi idaresince 

onaylandığını ve cihaz kullanarak verecekleri satış fişlerini VUK hükümleri gereğince 

verilmesi gereken satış fişi yerine geçtiğini ve bu fişlerin vergi iadesi uygulamasında 

geçerli belge olduğunu belirten bilgilerin yer aldığı, bağlı bulunulan vergi dairesinden 

verilecek bir levhayı ödeme kaydedici cihaz üzerine yada müşterilerin rahatça 

görebilecekleri bir yere asacaklardır.  

Yoklamaya yetkili memurlar yapacakları denetim sırasında bu hususu da kontrol 

etmektedirler.  

 

9. Nakil Vasıtalarının Denetlenmesi 

 

Sabit işyerlerinde yapılan denetimler belirlenen amaçlara ulaşılmakta yetersiz 

kalabilir. Çünkü belgesiz mal yine belgesiz olarak satılabilmekte, daha sonra yapılacak 

denetimde durumun ortaya çıkarılması güç, hatta imkansız olabilmektedir397.  

İşte bu nedenle vergiyi doğuran maddi olayın zamanında saptanması için mal ve 

hizmet dolaşımının yoğun olduğu yerlerde(hal giriş ve çıkışları, karayolları gibi) nakil 

vasıtalarında bulundurulması gereken belgelerin bulunup bulunmadığının tespiti için 

yoklamaya yetkili memurlar tarafından denetimler yapılmaktadır. 

VUK’nun 231/5.bendinde; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı 

                                                
396 R.G., 18.06.1985 T., 18788 S., 3100 Sayılı Kanunla İlgili 3 Seri Nolu Genel Tebliğ.  
397 YAYMAN, s.145. 
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tarihten itibaren azami 7 gün398 içinde düzenleneceği, bu sürede düzenlenmeyen faturanın 

hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmektedir.  

Mükelleflerin bu belirtilen 7 günlük süreden yararlanarak gönderdikleri malın 

tamamı yada bir kısmı için fatura düzenlememelerini önlemek için yine 3239 S.Y.ile 

değişik 230/5.bendiyle;  “…malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı 

veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, malın alıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı 

hallerde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemeleri ve 

taşıtta bulundurmaları…” zorunluluğu getirilmiştir. 

Yine VUK’nun 230/2.fıkrası hükmüyle; malın bir mükellefin birden çok 

işyerleri ile şubeleri arasında taşındığı yada satılmak üzere komisyoncu yada bir aracıya 

gönderildiği hallerde de, malın gönderen kişi tarafından sevk irsaliyesine bağlanması 

gerekmektedir. Nakil vasıtalarının yoklamaya yetkili elemanlarca denetimi sırasında, 

sevk irsaliyesi yanında taşıtın niteliğine göre taşıtta bulundurulması gereken belgelerin de 

denetimi yapılır.   

 

a. Nakil Vasıtalarının Durdurulup Belge Denetimi ve Tespit Yapılması 

 

Yoklamaya yetkili memurlar VUK’nun 127/d bendine göre; nakil vasıtalarını 

Maliye Bakanlığının belirleyeceği özel işaretle durdurup, taşıtta bulundurulması gereken 

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

muhteviyatını, taşınan yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak, 

saymak suretiyle tespit ederler.  

Yoklamaya yetkili memurlar nakil vasıtaları üzerinde gerekli denetimleri 

yapmak için öncelikle onları durdurmaları gerekir. Gerekli özel işaret ve uyarıya rağmen 

vasıtanın durmaması halinde VUK 353/10.bendi gereğince aracın sahibi adına özel 

usulsüzlük cezası kesilir. Bu maddenin Anayasaya aykırılığı sebebiyle iptali istemi 

Anayasa Mahkemesince reddedilmiştir. Kararın ayrıntısı aşağıda verilmiştir.   

Taşıtlarda taşıt pulu, yolcu listesi, sevk irsaliyesi, fatura, yolcu bileti ve taşıma 

irsaliyesinin bulunup bulunmadığı yoklama sırasında denetlendiği gibi, bunlardan fatura, 

sevk irsaliyesi ve taşıma irsaliyesinin bulunmaması halinde bunların ibrazına kadar aracı 

trafikten alıkoyabileceklerdir(VUK 127/e). Bu konuyu aşağıda inceleyeceğiz.  

Motorlu taşıt sahiplerinin 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na göre 

                                                
398 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 48/1(b) maddesi ile, madde 
metninde bulunan “on gün” ibaresi “yedi gün” olarak değiştirilmiştir. Kabul Tarihi: 25/12/2003, 
R.G.Tarihi: 02/01/2004, R.G.. Sayısı: 25334 (Mükerrer). 
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ödemek zorunda oldukları motorlu taşıt vergileri için artık taşıt pulu düzenlenmemekte, 

verginin bankaya yada vergi dairesine ödendiğine ilişkin dekontun araçta bulunması 

yeterli olmaktadır.     

Yapılan denetim sırasında yoklamaya yetkili memurlar; yük ve yolcu taşıyan 

taşıtta bulunması gereken taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi, fatura, yolcu listesi ve yolcu 

biletinin düzenlenip düzenlenmediğini, düzenlenmişse içeriğinin VUK hükümlerine 

uygun olup olmadığını denetlerler.  

Bu belgelerin düzenlenmediğinin tespiti halinde özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Bu belgeler düzenlenmişse fatura ve sevk irsaliyesi için (VUK230-231)399, Taşıma 

İrsaliyesi için (VUK 240/A)400 ve Yolcu Listesi için(VUK 240/B)401 maddelerinde yer 

alan şekil ve kayıt nizamına ilişkin hükümlere uyulması gerekmekte, aksi davranış 

usulsüzlük cezası ile cezalandırılmaktadır. 

Taşıtta bulunması gereken fatura, taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve yolcu 

listesinin muhtevası ile taşınan malların mahiyet ve miktarı ölçmek ve tartmak, taşınan 

yolcuları sayısı ise saymak suretiyle fiili durum tespit edilir. Düzenlenen belgelerin 

içeriği ile fiili durumun birbirine uymaması halinde özel usulsüzlük cezası 

uygulanacaktır.  Uygulanacak yaptırımlarla ilgili daha ayrıntılı açıklama yoklamanın 

neticeleri bahsinde yapılacaktır.  

Bu bahsi bitirmeden önce Anayasa Mahkemesinin konu ile ilgili kararına 

değinmekte fayda var. Anayasa Mahkemesi; vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin 

konusunun, gelir getirici her türlü faaliyet olması nedeniyle, uyarıya karşın durmamanın 

                                                
399 Faturanın Şeklini düzenleyen VUK 230/1 maddesine göre faturada en az şu bilgiler bulunur: 
faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş 
adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi 
dairesi ve hesap numarası, malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, satılan malların teslim tarihi ve 
irsaliye numarası,…..   
     İrsaliyenin Şekli; VUK 230/2-son cümle; “…bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel 
hakkındaki bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231.madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde 
malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir. 
400 Taşıma İrsaliyeleri; VUK 240/A; “Taşıma irsaliyeleri: ücret karşılığı eşya nakleden bütün gerçek 
ve tüzel kişiler naklettikleri eşya için, 209. maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın 
plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak 
zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne 
veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye 
komisyoncuları ile acenteleri de kapsar”. 
401 Yolcu listeleri; VUK 240/B; “Şehirler arasında yapılan yolcu taşımalarında 233.madde gereğince 
yolcu bileti kesmeye mecbur olan mükellefler, (T.C. Devlet Demiryolları hariç) taşıtların her seferi için 
müteselsil seri ve sıra numaralı ve oturma yerlerini planlı şekilde gösteren iki nüsha yolcu listesi 
düzenlerler ve bu listenin bir nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde 
bulundururlar…Yolcu listelerinde şu bilgiler bulunur; yolcu listesini düzenleyen işletmenin adı veya 
unvanı ile adresi, taşıtı işleten mükellefin adı, soyadı varsa unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap 
numarası, taşıtın plaka numarası, sefer tarihi ve hareket saati, bilet numaraları işaretlenmek suretiyle 
yolcu sayısı ve toplam hasılat tutarı…”   
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saptanması halinde vergi cezası kesilemeyeceği, bu tür bir eylemin cezasının ancak trafik 

cezası olabileceği, cezayı gerektiren eylemin unsurlarının, 213 sayılı Yasa’nın 127. 

maddesinde belirtilen şekilde tespit edilmediği, bu nedenle kesilen özel usulsüzlük 

cezasının vergi hukukunun özüne, ruhuna ve Anayasa’nın 73. maddesine aykırı 

olduğundan bahisle, 213 sayılı Yasa’nın 353. maddesinin 10 numaralı bendinin iptali 

istemini görüştüğü kararında402; dava konusu kuralla güdülen amacın, trafik kurallarına 

uyulmasını sağlamak değil, vergi kayıp ve kaçağına yol açabilecek eylemleri önlemek, 

verginin ödevinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesinin sağlanmak olduğunu 

belirtilerek, itiraz konusu kuralı Anayasaya aykırı bulmamıştır.  

                                                
402 “…213 sayılı Yasa’nın 127. maddesinin ilk fıkrasında, yoklamadan amacın, mükellefleri ve 
mükellefiyetle ilgili maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmek olduğu, 
yoklamaya yetkili memurların, ayrıca vergi yasalarının uygulanması ile ilgili olarak (d) bendi 
uyarınca, nakil vasıtalarını; Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği özel işaretle durdurmak ve taşıtta 
bulundurulması gereken 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 yetkisine sahip bulundukları belirtilmiştir. 213 sayılı Yasa’nın 353. maddesinin 
itiraz konusu 10 numaralı bendinde de, bu Yasa’nın 127. maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye 
Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına … lira özel 
usulsüzlük cezası kesileceği öngörülmüştür.  

Anayasa’nın, 38. maddesinin ilk fıkrasında, “kimse kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı 
cezalandırılamaz”, üçüncü fıkrasında da, “ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla 
konulur” denilerek suçun ve cezanın yasallığı esası benimsenmiş, yedinci fıkrasında ise ceza 
sorumluluğunun şahsi olduğu belirtilerek, herkesin kendi eyleminden sorumlu tutulacağı, başkalarının 
suç oluşturan eylemlerinden dolayı cezalandırılamayacağı kabul edilmiştir. İdarenin kişi hürriyetinin 
kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamayacağına ilişkin on birinci fıkra ile idarenin, 
hürriyeti bağlayıcı ceza uygulamasına olanak tanınmamış ise de, para cezası vermesi engellenmemiştir. 
Yasa koyucu, suçların niteliği, işlenme biçimi, içerik ve yoğunluğu, kamu düzenini ihlal derecesi ve  
cezaların caydırıcılığı gibi nedenleri gözeterek, Anayasa ve ceza hukukunun temel ilkeleri 
çerçevesinde, hangi eylemlerin suç sayılacağını ve bunlara verilecek cezaların tür ve miktarını 
saptayabileceği gibi toplumsal sonuçları bakımından doğurduğu tehlikenin ağırlığına göre, kimi 
eylemlere hürriyeti bağlayıcı cezalar dışında, idari yaptırımlar uygulanmasını da öngörebilir. 

Anayasa’nın 73. maddesinde düzenlenen vergi ödevinin, zamanında, eksiksiz ve usulüne 
uygun olarak yerine getirilmesinin sağlanması için ilgili yasalarda hürriyeti bağlayıcı cezaların yanı 
sıra, adli veya idari nitelikte para cezalarına da yer verilmiştir. Bu bağlamda,  itiraz konusu kuralla, 
yoklamaya yetkili memurlarca usulsüzlüğün saptanması halinde idari para cezası niteliğindeki özel 
usulsüzlük cezasının uygulanması öngörülmüştür. Vergilendirme, ağırlıklı olarak yükümlünün beyanına 
dayalı olduğundan, beyan ödevinin yerine getirilmemesini, eksik yerine getirilmesini veya gizlenmesini 
önlemek, vergi sisteminin verimli, etkin ve adaletli bir şekilde işlemesini sağlamaya yönelik olarak, 213 
sayılı Yasa ile vergiyi doğuran olayı ve buna bağlı olarak yükümlülüğü saptamak için kimi yöntemler 
benimsenmiştir. Bunlardan biri de yoklama amacıyla araçların durdurulmasıdır. Bu amaçla 
durdurulmak istenen aracın, sürücüsünün dur ikazına uymaması halinde görevli yoklama memurları 
tarafından saptanabilecek plâkasından başka ayırt edici bir özelliğinin bulunmadığı ve  plâkası ile 
ancak, araç sahibine ulaşılabileceği açıktır. Öte yandan aracın, çalınması, zor kullanılarak ele 
geçirilmesi gibi durumlar dışında, durmayan aracın sürücüsü ile sahibi arasında hiç bir bağlantının 
bulunmadığı da söylenemez. Kaldı ki, araç sahibi olmayan sürücünün, dur ikazına uymayarak suç 
işlemesi halinde, adına ceza kesilen araç sahibinin sürücüye rücû etme olanağının bulunduğu da göz 
ardı edilemez. Başvuru kararında, durmama eyleminin cezasının, ancak trafik cezası olabileceği ileri 
sürülmüş ise de, dava konusu kuralla güdülen amaç, trafik kurallarına uyulmasının değil, vergi 
ödevinin yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. Açıklanan nedenlerle, vergi kayıp ve kaçağına yol 
açabilecek eylemleri önlemek, verginin zamanında ve eksiksiz ödenmesini sağlamak için Maliye 
Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına karşın, durmayan aracın sahibi adına ceza kesilmesini 
öngören itiraz konusu kural, Anayasa’nın 38. ve 73. maddelerine aykırı değildir…” AYM, Esas No: 
2001/487, Karar No: 2005/2, Karar Tarihi: 6.1.2005, R.G.Tarihi: 27.10.2005, R.G.Sayısı:25979. 
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Anayasa Mahkemesinin kararı sonuç itibariyle yerinde olmakla birlikte; 

gerekçedeki, aracın çalınması gibi zorla ele geçirilmesi durumlarları dışında, durmayan 

aracın sürücüsü ile sahibi arasında bağlantının olacağını kabul eden ve bu surette “farazi 

bağlantı”yı yeterli gören görüş tartışılabilir. Anayasa Mahkemesinin Kabahatler 

Kanunun 3.maddesini iptalinden sonra403, TBMM 5560 Sayılı Yasa ile 3.maddeyi 

değiştirmiştir. Bu değişiklikte, Kanunun genel hükümlerinin, kanunyolları dışında, idari 

para cezası gerektiren tüm yaptırımlar hakkında uygulanacağı belirtilmiştir. Böylece 

Kabahatler Kanunun, kanun yolları dışındaki genel hükümleri, idari yaptırım 

niteliğindeki vergi cezaları hakkında da uygulanacağından, Kanunun “Organ veya 

temsilcinin davranışından dolayı sorumluluk” başlıklı 8.maddesi404 nden yola çıkarak, 

Yüksek Mahkemenin kararı ile ilgili bir değerlendirme yapılabilir. Bu madde gereğince 

tüzel kişiye idari yaptırım uygulanması için; organ ve temsilcinin veya tüzel kişinin 

faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin, bu görevi kapsamında işlemiş olduğu bir 

kabahat fiilinin bulunması gerekir. Aynı şekilde gerçek kişiye yaptırım uygulanması 

için; temsilci sıfatıyla hareket eden veya gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu 

faaliyeti nedeniyle işlemiş olduğu bir kabahat fiilinin bulunması gerekir. Görüldüğü 

gibi, Kabahatler Kanununda fiili işleyenden başkasına yaptırım uygulanması için en 

azından “bir bağlantının bulunması” aranmıştır. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin 

“farazi bağlantı” görüşünden ziyade, Kabahatler Kanunun ilgili maddesinde belirtildiği 

şekliyle “gerçek bir bağlantının” aranması daha doğru olacaktır. Nitekim kararın karşı 

oyunda da, gerçek bağlantı bulunması gereğinden bahsedilmiştir405.   

                                                
403 Anayasa Mahkemesinin ilgili kararına ilişkin açıklama ve tartışmalar, çalışmanın İkinci Bölümde, 
Yasal Dayanaklar ve Sınırları konusundaki, “idari yaptırımların niteliği ve sınırlamanın uygulama 
alanı” başlığı altında yapılmıştır.  
404 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu MADDE 8.- [1] Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ 
veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi 
kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. 
[2] Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu kabahatten 
dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek kişiye ait bir işte 
çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş sahibi kişi hakkında 
da idarî yaptırım uygulanabilir.[3] Kanunun, organ veya temsilcide ya da temsil edilen kişide özel 
nitelikler aradığı hallerde de yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.[4] Birinci ve ikinci fıkra 
hükümleri, organ veya temsilcilik ya da hizmet ilişkisinin dayanağını oluşturan işlemin hukuken geçerli 
olmaması halinde de uygulanır”.  
405 Üye Mehmet ERTEN’in karşı oyu; “…nakil vasıtalarını, Maliye 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 ederek vergi zıyaının önlenmesi 
amaçlanmaktadır.213 sayılı Kanun’da vergi cezaları “idari” ve “adli” nitelikli olmak üzere iki türdür. 
İtiraz konusu kuralda yer alan özel usulsüzlük cezası  “idari” nitelikli bir vergi cezasıdır. Bu durumda, 
uygunluk denetiminin Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti, 17.ve 38. maddelerinde yer 
alan suç ve cezaya ilişkin  temel ilkeler esas alınarak yapılması gerekmektedir. Anayasa'nın 2. 
maddesinde sözü geçen hukuk devleti, bir çok kararımızda ayrıntılı biçimde açıklandığı üzere, eylem ve 
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b. Taşıt ve malın bekletilmesi ve muhafaza altına alınması   

 

VUK 127/e bendine göre yoklama memurları; “Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi 

ve faturanın taşıtta bulunmaması halinde bu belgelerin ibrazına kadar nakil vasıtalarını 

trafikten alıkoymak, taşınan malın sahibi belli değil ise tespitine kadar malı bekletmek ve 

muhafaza altına almak,(beklemeye ve muhafazaya alınan malların bozulmaya ve 

çürümeye maruz mallar olması halinde derhal, diğer mallar ise üç ay sonra Maliye 

Bakanlığının belli edeceği esaslar dahilinde tasfiye olunur.) yetkisine haizdirler…”.  

Yoklama memurlarının VUK 127/e bendi gereğince yaptığı aracı bekletmek, 

trafikten alıkoymak, gereğinde malları satmak şeklinde gerçekleşen eylemleri birer geçici 

elkoyma muamelesidir.  

CMK’nun elkoymayı düzenleyen 127.maddesine göre; elkoyma işlemine karar 

vermek yetkisi hakimindir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C.Savcısının yazılı 

emri, C.Savcısına ulaşılamadığı durumlarda ise kolluk amirinin yazılı emri ile elkoyma 

yapabilecek ve bu elkoyma işlemi ise en geç yirmi dört saat içinde hakim onayına 

sunulacaktır. Hakim ise kararını elkoymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklayacak, 

aksi taktirde elkoyma kendiliğinden kalkacaktır(CMK 127/3). Nezdinde elkoyma 

muamelesi yapılan kimse her zaman hakime itiraz hakkına sahiptir(CMK 127/4). 

Anayasanın 20.maddesi ve CMK elkoyma muamelesini düzenleyen ilgili 

                                                                                                                                       
işlemleri hukuka uygun,  her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, 
Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı 
temel hukuk ilkeleri bulunduğunun bilincinde olan devlettir.Diğer taraftan, cezalandırma Devlete özgü 
bir hak ve yetkidir. Bu hak ve yetkinin sınırları Anayasa’nın 17. ve 38. maddelerinde gösterilmiştir. 
Bunların bir kısmı “Kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi 
tutulamaz.”, “Cezalar ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.”, “Ceza 
sorumluluğu şahsidir.” biçiminde belirtilmiştir. Bu ilkeler korunmak şartıyla, suç ve cezaları saptamak 
yasa koyucunun taktirine bırakılmıştır. İtiraz konusu kural, ikaza rağmen durmayan aracın sahibi 
adına özel usulsüzlük cezası kesileceğini öngörmekle, araç sürücüsünü cezasız bırakmakta ve  onun  
eyleminden  araç sahibini sorumlu tutmaktadır.Genelde, araç sürücüsü ile araç sahibi arasında bir 
ilişki olmak la beraber, bu ilişkinin her zaman aralarında vergi kaçırmak için  yapılmış bir  anlaşma 
gibi görülmesi, buna göre de,  eyleme iştirak etmemiş olsa bile asıl suçlunun araç sahibi olduğu 
sonucuna varılması ve özellikle de  eylemi gerçekleştiren sürücünün cezasız kalmasını sağlayacak 
tarzda ve suç işlemesini teşvik eder biçimde düzenleme yapılması öncelikle adalet anlayışına, 
dolayısıyla da Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesine  ve ceza hukukunun genel  
kurallarına aykırılık oluşturur.Yine kuralda, araç sürücüsünün gerçekleştirdiği eylemden dolayı araç 
sahibi sorumlu tutularak, adına özel usulsüzlük cezası kesileceği ifade edilmektedir. Böylece, araç 
sahibi,  eyleme katılmasa bile, aracın sahibi olması illiyet rabıtasının varlığı için  yeterli görülerek  
suçu işlediği  kabul edilmektedir. Sürücü ile araç sahibinin her zaman aynı kişi olmayabileceği de 
gözetilerek, araç sahibi yönünden illiyet rabıtasının ne suretle gerçekleştiği hüküm fıkrasında açıkça 
gösterilmeden, sürücünün eyleminden araç sahibinin sorumlu tutulmasını sağlayacak biçimde 
düzenleme yapılması, Anayasa’nın 38. maddesinde belirtilen ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesine 
aykırılık oluşturur…” 
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maddelerinde, nezdinde elkoyma muamelesi yapılanlara tanınan hukuki güvencelere 

karşın VUK’ unda yoklama sırasında yapılan zapt işlemlerine karşı  böyle bir 

düzenlemenin olmaması Anayasa ve AİHS’nin özel ve aile yaşamına saygı hakkı (md.8) 

ile mülkiyet hakkını(1 Nolu protokolün 1.maddesi) düzenleyen maddelerine aykırılık 

teşkil etmektedir. Bu haklara Anayasa Mahkemesi ve AİHM’nin verdiği anlamlar, 

çalışmanın İkinci Bölümünde “vergi denetiminin hukuksal dayanak ve sınırlamaları” 

başlığı altında incelenmiştir.       

Bu konuda, VUK’nun 127.maddesinde, CMK’nun “elkoymaya” ilişkin 

hükümlerine yollama yapılarak ya da VUK’nda yapılacak açık bir düzenleme ile sorun 

giderilebilir. Ayrıca, VUK’da yapılacak açık düzenlemede şöyle bir hüküm konulması da 

düşünülebilir; elkoyma hakim kararıyla olur şeklinde genel kural belirtildikten sonra, 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, defterdarın yada defterdara ulaşılamıyorsa vergi 

dairesi başkanının yazılı emri ile elkoyma yapılabilir, hakim kararı olmaksızın yapılan el 

koyla işlemi yirmi dört saat içinde hakim onayına sunulur. Anayasanın 20.maddesinde 

“gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış merci” ibaresi 

geçtiğinden, böyle bir düzenleme Anayasaya aykırı olmayacaktır. Eğer amaç bu hallerde 

yalnızca savcıya yada kolluk amirine yetki vermek olsaydı, CMK’nda olduğu gibi 

Anayasa metninde bu ibareye açıkça yer verilirdi. 20.maddede, kanunla yetkili kılınmış 

merci ibaresinin geçme sebebi, özel yasalarda bazı kişilere de yazılı elkoyma emri yetkisi 

verilerek, özellikle vergi gibi uzmanlık gerektiren konularda çabuk ve isabetli karar 

vermeyi sağlamaktır. Kaldı ki; VUK’nda yapılacak açık bir düzenleme ile elkoyma 

yetkisi verilebilecek defterdar, vergi dairesi başkanı veya vergi dairesi müdürü, kolluk 

faaliyeti yürüten denetçinin amiri sıfatıyla, aynı zamanda bir tür kolluk amiridir.   

 

IV-YOKLAMA USULÜ 

 

1.Yoklamaya Yetkili Memurun Hüviyet İbrazı Mecburiyeti 

 

Vergi idaresinde görevli bulunan her memurun yoklama yapmaya yetkisi yoktur. 

VUK’nun 128.maddesinde vergi idaresinde görevli memurlardan yoklamaya yetkililer 

sayılmıştır. Yukarıda vergi idaresinin yoklama yapmaya yetkili denetçileri açıklanmıştır.   

Memurların elinde yoklama yetkilerini gösteren fotoğraflı resmi bir vesika 

bulunur(VUK 129/1.md). Yoklama yapan memurlar bu vesikayı kendilerinden sorulmasa 

bile nezdinde yoklama yapılana gösterirler (VUK 129/2). Toplu yoklamalarda grup 

başında bulunan görevlinin vesikayı ibraz etmesi yeterlidir (VUK 129/3). 
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2. Yoklama Zamanı ve Yoklama Yerleri 

 

Yoklama her zaman (gece-gündüz, hafta sonu-hafta içi) yapılabilir(VUK 130/1). 

Özellikle gece faaliyet gösteren yerlerde (bar, pavyon gibi eğlence yerleri) yoklama gece 

de yapılabilir. Bunun yanında haftasonu açık yerlerde, yoklama haftasonu yapılabilir. 

Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye haber verilmez (VUK 130/2). VUK’nun 

yoklamaya ilişkin bu hükümleri aynı zamanda yoklamanın amacının da bir gereğidir. Zira 

yoklama mükelleflerin fiili durumunun bir tespiti olup, vergi idaresinin bilgisi dışındaki 

olgu ve bulguları ortaya çıkartmak hedefiyle406 yapılmaktadır.   

Yoklama memurlarının denetim yapacakları yerler yükümlülerin işyerleri ve 

eklentileriyle karayollarıdır. Yoklama memurları özel konutlarda yoklama yapamazlar. 

Özel konutlarda ancak hakim kararıyla aramaya yetkili memurlarca arama yapılabilir.  

 

3. Yoklama Fişleri  

 

Yoklama memurları, yoklama neticelerini tutanak mahiyetinde olan “yoklama 

fişi”ne geçirirler(VUK 131/1). 

Yoklama fişinin nasıl düzenleneceği VUK 131/2 de açıklanmıştır. Buna göre; 

 

- Yoklama fişleri yoklamanın yapıldığı yerde iki nüsha olarak düzenlenir, 

- Yoklama fişinin üzerine tarih atılır, 

- Nezdinde yoklama yapılan yada yetkili adamı yoklama sırasında 

bulunursa bunlara imza ettirilir, 

- Nezdinde yoklama yapılan yada yetkili adamı yoklama sırasında hazır 

bulunmaz yada imzadan çekinirlerse keyfiyet yoklama fişine yazılır ve 

yoklama fişi polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinden 

birine imzalatılır. 

 
Yoklama neticelerinin bildirilmesi ise VUK 132.maddede düzenlenmiştir; 

 
- Yoklama fişlerinin birinci nüshası yoklaması yapılan şahıs veya yetkili 

adamına bırakılır, 

- Bunlar bulunmazsa bilinen adrese yoklamanın yapıldığı tarihten 7 gün 

içinde posta ile gönderilir.  

                                                
406 KANETİ, Vergi Hukuku, s.165. 
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- Vergi karnesi olanlar hakkında yapılan yoklamalar ayrıca bu karneye 

işaret olunur, 

- Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları vergi dairesine tevdi olunur. 

 

Toplu yoklamaların yapıldığı durumlarda münferit fiş yerine yoklama cetvelleri 

kullanılabileceği gibi, yoklama neticeleri de bu cetvellerde gösterilebilir(VUK 133/1). 

Yoklama cetvellerinin kullanılacağı durumları Maliye Bakanlığı belirler(VUK 133/2). 

Yoklama cetveli kullanılan hallerde ihtilaflı durumlar yoklama fişi mahiyetinde ayrı bir 

tutanakla tespit edilir(VUK 133/3). 

 

a. Yoklama Fişlerinin Niteliği 

 

Yoklamaya yetkili memurlar tarafından düzenlenen tutanak mahiyetindeki 

yoklama fişleri ve yoklama cetvelleri kesin ve yürütümü zorunlu idari bir işlem olmayıp, 

yoklama yapılan konularla ilgili bir tespit niteliğindedir. Yoklama fişi ve cetveli 

düzenlenmesi yürütümü zorunlu bir işlem olmamasından dolayı tek başına iptal davasına 

konu olamaz. Yoklama fişine dayanılarak vergi dairesince vergi tarh edilmesi ve ceza 

kesilmesi durumunda, mükellefler ve kendisine vergi cezası kesilenler vergi 

mahkemesine dava açılabilirler(VUK 377/1).  

Danıştayın yerleşik içtihatları da; yoklama tutanaklarının “…ilgililerin hukukunu 

doğrudan etkileyen, onların hak ve yükümlülüklerinde değişiklik yada yenilik yaratan 

irade açıklamaları..” olmadığı, yoklama tutanaklarının “..idarenin yoklama kapsamına 

giren konularla ilgili bir tespiti…” niteliğinde bulunduğu ve bu tutanakların iptal 

davasına konu teşkil etmeyeceği yönündedir407.    

VUK’nun “vergi davaları” başlıklı beşinci kitabının “dava konusu” başlıklı 

378.maddesine göre; “vergi mahkemesine dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, 

cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması…” 

gerekmektedir.  

Vergi idaresinin yoklamaya yetkili memuru tarafından yoklama sırasında, 

yükümlülerin yoklamanın konusuna giren vergi kanunlarına aykırı fiilleri tespit 

edildikten sonra, vergi idaresince bu tespite dayanılarak işlem yapılacağından; yoklama 

fiş ve cetvellerinin, delil niteliği taşıyan ve hukuki sonuç doğuran birer belge oldukları 

                                                
407 Danıştay 4.D, E:1991/95, K:1991/297, T:24.01.1991, Corpus, CD Medya Yazılım, Mevzuat ve 
İçtihat Programı, Ekim-2004, Versiyon 18.  
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söylenebilir.   

 

b. Yoklama Fişlerinin Geçerliliği 

 

VUK 131 ve 132.maddelerde yoklama fişinin ne surette düzenleneceği ve 

ilgililere nasıl bildirileceği düzenlenmiştir. Yoklama tutanakları düzenlenirken  VUK 

131/2. maddede emredici mahiyetteki, tutanağın imzalanması ve tutanağa tarih atılması 

gibi kurallara uyulmaması şekle aykırılık; VUK 132.  maddede yoklama neticelerinin 

bildirilmesinde tebliğ kurallarına uyulmaması ise usule aykırılık oluşturur. Yoklama 

tutanağında şekil ve usul aykırılıklarının bulunması, bu tutanaklara dayanılarak yapılan 

işlemlerin iptali sonucunu doğurmaktadır.  

Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında; yoklama sırasında düzenlenen yoklama 

fişinde yükümlü veya yetkilisinin imzasının bulunmadığı durumlarda, bunların yoklama 

yapılan yerde olmadıklarına veya imzadan çekindiklerine ilişkin kayıt taşımayan yoklama 

fişi geçerli bir tutanak olarak kabul edilmemekte, bu şekilde düzenlenen tutanağa 

dayanılarak  tarh edilen vergi ve cezalar terkin edilmektedir408.  

Danıştay, nezdinde yoklama yapılan yükümlünün imzadan imtina etmesi 

durumunda keyfiyetin tutanağa yazılmasını yeterli görerek, ayrıca imzadan imtina 

sebebinin tutanağa yazılmamasının bunun geçerliliğini etkilemeyeceğini belirtmiştir409.  

Nezdinde yoklama yapılan yada yetkilisi yoklama yerinde bulunmaz yada 

imzadan çekinirlerse keyfiyet tutanağa geçirilip yoklama yerinde bulunan polis, muhtar, 

                                                
408 “…213 sayılı Vergi Usul Kanununun 131 inci maddesinde, yoklama fişinin, yoklama yerinde iki 
nüsha olarak düzenleneceği ve tarih konacağı, bulunurlarsa nezdinde yoklama yapılana veya yetkili 
adamına imzalatılacağı, bunlar bulunmaz veya imzadan çekindikleri takdirde keyfiyetin fişe yazılmak 
suretiyle yoklama fişinin Polis, Jandarma, muhtar veya İhtiyar Meclisi üyelerinden birine 
imzalatılacağı açıklanmış bulunmaktadır.Dosyanın incelenmesinden tarhiyata dayanak olarak 
alınan..gün ve..sayılı yoklama tutanağında yükümlü veya yetkili adamının imzası bulunmadığı gibi bu 
kişilerin imzadan çekindikleri hususunda bir açıklamada yer almadığı görülmüştür. Bu durumda söz 
konusu tutanağın yukarıda sözü edilen madde hükmüne uygun olarak düzenlendiğini kabul etmeye 
olanak bulunmadığından hukuken geçerli bir belge olarak saymak da mümkün değildir…”, Danıştay 
3.D., E. 1988/1416, K. 1990/1444, T. 16.05.1990; “…, davalı idarece düzenlenen yoklama tutanağının 
tetkikinde, tutanakta mükellefin imzasının olmadığı, vekilinin ise imzadan imtina ettiği, bunun üzerine 
tutanağın yalnız Vergi Kontrol Memurları tarafından imzalandığının görüldüğü ve 131. maddenin 
ikinci fıkrasında öngörülen şartların da yerine getirilmediği, bu durumda, usulüne uygun olarak 
düzenlenmeyen yoklama tutanağı gereğince tarhiyat yapılmasında yasal isabet bulunmadığı…”,  
Danıştay 9.D., E. 1988/335, K. 1989/98, T. 18.1.1989, Corpus. 
409 “…Olayda, vergi mahkemesince, kesilen cezaya dayanak olan 23.12.1994 günlü yoklama 
tutanağında sadece imzadan imtina edildiğinin yazıldığı, oysa imtina sebebinin tutanakta açıkça 
belirtilmesi gerektiği gerekçesiyle ceza kaldırılmış ise de, yukarıda anılan Kanunun 131. maddesinde 
yükümlülerin imzadan imtina etme gerekçelerinin yazılacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığı gibi 
anılan madde hükmünün bu şekilde yorumlanması yasada açıkça öngörülmeyen bir hususun idareye 
görev olarak yükletilmesi sonucunu doğurur…”, Danıştay 11.D, E: 1997/3205, K: 1999/701, Tarih: 
17.02.1999, DKD, Sayı:102, s.706. 
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jandarma ve ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılır. Yoklama tutanağını imzalayan 

polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar meclisi üyelerinden birinin yoklama yerinde 

bulunduğunun da tutanakta tespiti gerekecektir. Danıştay içtihatlarına göre; eğer durum 

tutanakla tespit edilmemişse tutanak VUK 131.maddede öngörülen unsurları 

taşımadığından geçerli olmayacak ve bu tutanağa dayanılarak vergi cezası 

kesilemeyecektir410.  

Yoklama tutanağı VUK 131.maddedeki şekil şartlarına uygun düzenlenmiş olsa 

dahi bunun nezdinde yoklama yapılana veya yetkilisine tebliği gerekir. Bunların yoklama 

yerinde hazır bulunması halinde imzalatılıp bir nüshası kendilerine verilir. Bunlar 

yoklama yerinde bulunmaz, bulunup da tutanağı imzalayıp almazlarsa keyfiyet tutanağa 

geçirilir, yoklama yerinde bulunan muhtar, polis, jandarma veya ihtiyar meclisi 

üyelerinden birine imzalatılır ve yoklama tutanağı yoklama tarihinden itibaren 

yükümlünün bilinen adresine 7 gün içinde tebliğ edilir. Aksi taktirde, yoklama fişi 

usulüne uygun olsa dahi, 7 gün içinde postaya verilip yükümlüye tebliğ edilmeyen 

yoklama fişine dayanılarak tarhiyat yapılamaz411.  

Yoklama tutanakları düzenlendikleri tarih itibariyle hüküm ifade eder ve fişteki 

                                                
410 “…213 sayılı Vergi Usul Kanunu`nun 131 inci maddesinde, yoklama neticelerinin tutanak 
mahiyetinde olan "yoklama fişine" geçirileceği, bu fişlerin yoklama yerinde iki nüsha tanzim olunarak 
tarihleneceği, bulunursa nezdinde yoklama yapılana veya yetkili adamına imza ettirileceği, bunlar 
bulunmaz veya imzadan çekinirlerse keyfiyetin fişe yazılacağı ve yoklama fişinin polis, jandarma, 
muhtar ve ihtiyar meclisi üyelerinden birine imzalatılacağı belirtilmiştir.Dosyanın incelenmesinden, 
davacı tarafından boyanmak üzere gönderilen iki takım yatak odası için araçta sevk irsaliyesi 
bulunmadığının tespitine ilişkin 06.03.1998 günlü ve 816956 nolu tutanağın "... imzadan imtina 
etmiştir” şerhi konularak muhtara imzalatıldığı anlaşılmıştır. Yoklama tutanağının muhtara 
imzalatılmasıyla şekil şartı yerine getirilmiş ise de tutanağı imzalayan muhtarın olay yerinde hazır 
bulunduğuna ilişkin herhangi bir tespite yer verilmediği gibi, ayrıca imzadan imtina eden kişinin 
kimliğinin açıkça belirlenmemesi karşısında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu`nun 131 inci maddesinde 
öngörülen unsurları taşımayan tutanak esas alınarak kesilen özel usulsüzlük cezasında ve bu cezaya 
karşı açılan davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararında isabet görülmemiştir..”, Danıştay 4. D., 
E. 1998/4026, K. 1999/36, T. 14.01.1999, Corpus.  
411 “…İstemin Özeti: Davacının 1996 yılında faaliyette bulunduğu halde beyanname vermediğinden söz 
edilerek gelir vergisi salınmış, kusur cezası kesilmiştir. İstanbul 8. Vergi Mahkemesi 05.11.1997 günlü 
ve E: 1997/166, K: 1997/1977 sayılı kararıyla, davacının 30.09.1996 tarihli dilekçe ile faaliyetini 
31.12.1994 tarihinde terk ettiğini bildirdiği, davacının bulunamaması nedeniyle mahalle muhtarı 
nezdinde düzenlenen 25.10.1996 tarihli yoklama tutanağı ile davacının dilekçe tarihine kadar faaliyette 
bulunduğu tespit edildiğinden söz edilerek tarhiyat yapıldığı, ancak davacının bilinen adresleri 
araştırılmadan tutanağın muhtar nezdinde düzenlendiği, konuyla ilgili kanun hükmü uyarınca yoklama 
fişinin 7 gün içinde posta ile gönderilmesi yoluna başvurulmadığı ve bu durumda usulüne uygun 
düzenlenip, tebliğ edilmeyen yoklama tutanağına dayanılarak yapılan tarhiyatta isabet görülmediği 
gerekçesiyle vergi ve cezanın kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı idare, yapılan tarhiyatın kanuna 
ve usule uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir….Türk milleti adına hüküm 
veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 
bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını 
sağlayacak durumda görülmemiştir. Bu nedenle, temyiz isteminin REDDİNE, 17.02.1999 gününde 
oybirliğiyle karar verildi”, Danıştay 4.D., E. 1998/842, K. 1999/529, T. 17.02.1999, Corpus. 
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tespite dayanılarak sonraki dönemler için tarhiyat yapılamaz412. Yoklama tutanaklarının 

somut tespitler içermesi gerekir. Soyut tespitler içeren yoklama tutanaklarına istinaden 

ceza uygulanması ise terkin sebebidir413.  

 

V. YOKLAMANIN SONUÇLARI 

   

Yoklamanın, vergi dairesinin bilgisi dışında kalmış yada kalabilecek, 

vergilemeyi etkileyen durumları ortaya çıkarmayı hedeflediğini belirtmiştik. Yoklamaya 

yetkili memur tarafından yapılan yoklama sonucunda vergi idaresi tarafından mükellef ve 

mükellefiyetle ilgili birtakım işlemler yapılmaktadır. Yoklama sonucunda; yükümlünün 

yoklama konusuna giren vergi kanunlarına aykırı davranışından dolayı usulsüzlük, özel 

usulsüzlük cezası kesilmesi gibi birtakım yaptırımlar uygulanabileceği gibi, verginin 

idarece tarhı, yeni mükellefiyet tesisi, mükellefiyet değişikliği, vergi incelemesine sevk 

gibi yükümlünün durumunu doğrudan etkileyecek sonuçları da olabilmektedir.  

 

 

                                                
412 “…213 sayılı Vergi Usul Kanunu`nun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 2 numaralı bendinde, 
vergi beyannamesinin kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına 
ilişkin bilgilerin gösterilmemiş bulunması hali re`sen takdir nedeni olarak sayılmış olup, fıkranın 
devamında, "yukarıdaki 2. bentte yazılı halin vukuunda mükellefe takdir komisyonu tarafından 15 
günden az olmamak üzere bir mühlet verilerek vergi matrahına ilişkin bilgileri vermeye ve kanuni 
defterleri ibraz etmeye davet olunur. Bu davet üzerine mükellef istenilen bilgileri verir ve kanuni 
defterlerini ibraz ederse, defter ve vesikalar ihticaca salih bulunmak şartiyle, mükellefe takdir olunacak 
matrah defter ve vesikaları kayıtlarına göre tespit olunacak miktardan fazla olamaz." denilmektedir. 
Anılan Kanun`un 127 nci maddesinde ise "yoklamadan maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili 
maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir." hükmü mevcuttur. Olayda, 
davacının işyerinde 30.01.1996 günlü, oğlu nezdinde düzenlenen tutanakta işyerinde asgari ücretli 
olarak iki işçinin çalıştığı tespit edilmiş olup, takdir komisyonu kararına dayanılarak 1996/1-12 nci 
ayları için tarhiyat yapılmıştır. Yoklama fişiyle tespit edilen hukuki durum, sadece tespit anına ilişkin 
olacağından başkaca bir tespit olmadan bu tarihten sonra da aynı işçilerin çalıştırıldığından bahisle 
yapılan tarhiyatta isabet bulunmamaktadır….”, Danıştay  4.D., E. 1998/1176, K. 1999/1134, T. 
17.03.1999; “…İstemin Özeti: 1991/Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 
işyerinde çalıştırdığı işçilere ödediği ücretlerden tevkif ettiği vergiyi beyan etmediği, işyerine yaptığı 
kira ödemelerinden tevkif ettiği vergiyi noksan beyan ettiği ileri sürülen davacı adına re`sen gelir ( 
stopaj ) vergisi salınmış, kaçakçılık cezası kesilmiştir. ... Vergi Mahkemesi kararıyla; söz konusu 
tarhiyat yapılırken önceden düzenlenen 29.07.1991 günlü yoklama fişinin esas alındığı yoklama 
fişlerinin düzenlendikleri tarih itibariyle hüküm ifade edeceği, tarhiyat için geleceğe teşmilinin mümkün 
olmadığı gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılmasına karar vermiştir….Bu nedenle, temyiz isteminin 
reddiyle, …Vergi Mahkemesi kararının ONANMASINA oybirliğiyle karar verildi”, Danıştay 4.D., E. 
1995/4404, K. 1996/4443, T. 22.11.1996, Corpus.  
413 “...anılan tutanakta altı üreticiden alınan zeytinyağı için müstahsil makbuzu düzenlenmediği 
belirtilmiş ise de: tutanağın üreticilerin kimlikleri, ne miktarda alım yapıldığı ve kimler adına müstahsil 
makbuzu düzenlenmesi gerektiğini gösterir somut tespitler içermemesi nedeniyle….somut tespiti  
içermeyen tutanağa dayanılarak özel usulsüzlük cezası kesilemez”, Danıştay 3.D, E:1996/2856, 
K:1998/1271, T:16.04.1998, DKD, Sayı:98, s.215.  
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1. Mükellefiyet Değişikliği ve Tesisi 

 

VUK’nun 157, 158 ve 159.maddeleri gereğince mükelleflerin iş, işletme ve 

adres değişikliklerini vergi dairesine VUK 168 vd.maddelerinde belirlenen süreler ve 

şekillerde bildirmeleri gerekmektedir. Bu yükümlülüğe aykırılık VUK’nda öngörülen 

idari para cezaları ile yaptırıma bağlandığı gibi, yapılan yoklamalar sırasında tespit edilen 

iş, işletme ve adres değişikliklerine ilişkin gerekli işlemler vergi dairesince yapılmaktadır.  

Vergi kanunlarında mükellefler faaliyet alanları ve gelirlerine göre 

sınıflandırmalara tabi tutulmuşlardır. İlk olarak vergiye tabi kişinin gerçek yada tüzel kişi 

olmasına göre gelir ve kurumlar vergisine, ardından gelir vergisine tabi olanlar faaliyet 

alanları ve elde ettikleri kazançlara göre, basit usul ve gerçek usule tabi tutulmuşlardır. 

Ayrıca, aynı faaliyeti gösteren mükellefler elde ettikleri kazançlara göre ayrıca 

sınıflandırmaya tabi tutulmuşlardır. Mükellefler vergi kanunlarında belirlenen ölçülere 

göre tabi oldukları mükellefiyet değişikliğini, yeni mükellefiyet tesisini VUK 158. 

maddesi gereğince vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. 

Örneğin; basit usulde vergilendirilen bir mükellef, basit usulde vergilendirme 

şartlarını aşmış ve gerçek usulde vergilendirilmesi gerekiyorsa, vergi muaflık ve 

istisnasından yararlananlar yararlanma şartlarını kaybetmişlerse, mükellefiyetten 

muaflığa geçmeyi gerektirecek surette işlerinde değişiklik olmuşsa, bu durumlar vergi 

dairesine bildirilmelidir. Beyan usulünün geçerli olduğu vergi sistemimizde, mükellefin 

söz konusu değişiklikleri vergi idaresinin bilgisi dışında bırakması halinde yoklama 

sırasında tespit edilen durumlar vergi dairesince gerekli işlemler yapılarak kayıtlara 

geçirilmektedir. 

Bazı mükellefler işe başlama bildirimlerini vergi dairesine vermedikleri gibi, 

bazen daha sonraki bir tarihi işe başlama tarihi olarak bildirdikleri görülmektedir. Yapılan 

yoklama denetimleri sırasında vergi dairesinin bilgisi dışında işe başlamanın tespiti 

halinde durum tutanakla tespit edilip, bu tutanağa istinaden ilgili vergi dairesince işlem 

yapılarak yeni mükellefiyet tesisi yapılmaktadır. Ayrıca, mükelleflerin çalıştırdığı işçi 

sayısını, ödenen ücretleri, işyeri kirasını tam olarak bildirmemeleri gibi eksik bildirimleri 

de yapılacak yoklama denetimleriyle tespit edilecektir.  
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2. Mükellefiyetin Silinmesi 

 

VUK’nun 153. maddesinde yazılı mükelleflerden işi bırakanlar keyfiyeti vergi 

dairesine bildirmek zorundadırlar(VUK 160/1). VUK’nun 161/1 maddesinde işi 

bırakmanın tarifi yapılmıştır. Buna göre işi bırakma; “Vergiye tabi olmayı gerektiren 

muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder”. Aynı 

maddenin ikinci fıkrasında “işlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için 

durdurulması işi bırakma sayılmaz” denilmektedir. İşi bırakma bildirimi işi bırakmadan 

itibaren bir ay içinde yapılmalıdır(VUK 168/1). Tasfiye ve iflas halinde de tasfiye ve iflas 

kararları ile tasfiye ve iflasın kapandığını ilgili vergi dairesine bildirme zorunluluğu 

vardır(VUK 162).  

Bu bildirimler çoğunlukla ya mükellefler tarafından yapılmamakta yada geç 

yapılmaktadır. Hatta bazı mükellefler fiilen işin bırakıldığı tarihten önceki bir tarihi(daha 

düşük matrah gösterme amacıyla) işin terk tarihi olarak bildirmektedirler. İşi bırakma 

bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan 

araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunmaması ve başka bir 

adreste faaliyette bulunduğuna dair bilgi edinilememesi halinde mükellef işi bırakmış 

sayılır ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin olunur(VUK 160/2). Ölüm işi 

bırakma hükmündedir ve mükellefin mirasını reddetmemiş mirasçılar tarafından vergi 

dairesine bildirilir(VUK 164/1). Bildirim yükümlülüğüne uyulmamasının yaptırımı 

VUK’nun 352.maddesi gereğince usulsüzlük cezasıdır.   

Danıştay bir kararında; İşlerini terk eden yükümlülerin kullanmadığı belgeleri 

iptal edilmek üzere ibraz etmemelerinin 213 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca re'sen 

takdir nedeni olamayacağını, aksinin kabulünün “vergi hukukunda kıyas yasağı”na 

aykırılık teşkil edeceğini belirtmiştir414. 

                                                
414 Danıştay 9.D., Esas No: 2000/002321, Karar No: 2002/004767, Karar T: 19.11.2002, Danıştay; 
“…Yükümlü adına, takdir komisyonu kararına dayanılarak 1998/Nisan dönemi için re'sen salınan ağır 
kusur cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden, 
şekercilik faaliyetiyle uğraşan yükümlünün 18.5.1998 tarihli dilekçe ile 30.4.1998 tarihi itibarıyla işini 
terk ettiğini bildirdiği, yükümlünün ticari faaliyeti süresince bastırdığı belgelerden kullanmadığı 
belgeleri iptal edilmek üzere ibraz etmemesi nedeniyle takdir komisyonuna sevk edildiği, takdir edilen 
matrah üzerinden cezalı tarhiyat yapıldığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30. maddesinde re'sen 
vergi tarhının tanımlandığı, aynı maddenin 3. fıkrasında ise bu Kanuna göre tutulması mecburi olan 
defterlerin vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir nedenle ibraz edilmemesinin re'sen 
takdir nedeni olduğu belirtilmişse de, yükümlülerin işlerini terk etmeleri nedeniyle fatura, perakende 
satış fişi gibi belgeleri iptal edilmek üzere ibraz etmemelerinin bu kapsama dahil edilmediği, bahsi 
geçen yasa hükmünün kıyas yoluyla "belgelerin iptal edilmek üzere ibraz edilmemesi" durumu için 
uygulanmasının "vergi hukukunda kıyas olamayacağı" yolundaki genel hukuk bilgisine aykırılık 
teşkil ettiği, bu nedenle ortada herhangi bir re'sen takdir nedeni yokken takdire sevk sonucu belirlenen 
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3. Vergi Tarh Edilmesi 

 

Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler 

üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle 

belirlenmesidir(VUK 20.md). Buna göre verginin tarh edilmesi vergiyi doğuran olaya 

bağlı olarak vergi dairesince gerçekleştirilen vergi alacağının tespit edilmesine ilişkin bir 

idari işlemdir. İdari bir işlem niteliğinde olan verginin tarhı işlemi maddesel bakımdan 

kurucu olmayıp, tespit edici ve açıklayıcı, biçimsel bakımdan ise icrai nitelikte bir 

işlemdir415.  

VUK’nun öngördüğü belli başlı verginin tarhı usulleri; beyana dayalı tarh, 

ikmalen tarh, resen tarh, verginin idarece tarhıdır. Bunlardan beyana dayalı tarh Türk 

vergi sisteminin temelini oluşturmakla beraber, yükümlülerin vergi kanunlarına 

VUK’nda diğer tarh yöntemlerinde belirlenen aykırı davranışları verginin ikmalen, resen 

veya idarece tarh edilmesine sebep olmaktadır.  

Yapılan yoklamalar sırasında tutanakla tespit edilen vergi kanunlarına aykırı 

davranışlar doğrudan verginin ikmalen ve resen tarhı işlemine dayanak olamazken, 

yoklama tutanağına dayanılarak verginin idarece tarhı işlemi yapılabilmektedir.     

  

a. İkmalen ve Resen Vergi Tarhı 

 

İkmalen vergi tarhı; vergi idaresince her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh 

edildikten sonra, defter, kayıt ve belgelere veya yasal ölçüleri doğru bir şekilde 

uygulayarak ek matrah veya matrah farkı üzerinden kendiliğinden tarhiyat işlemi 

yapmasıdır(VUK 29.md). 

Verginin resen tarhı ise; yükümlünün vergi matrahının tamamen veya kısmen 

defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan 

hallerde takdir komisyonları ve vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından 

düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirlenen matrah veya matrah farkı üzerinden 

verginin tarh olunmasıdır(VUK 30.md). Ayrıca aynı maddede bentler halinde sayılan 

durumlarda verginin resen tarhı şartlarının gerçekleştiği kabul edilmektedir.  

Yukarıda da belirtildiği gibi, yoklama tutanağına dayanılarak doğrudan ikmalen 

                                                                                                                                       
matrah üzerinden yapılan cezalı tarhiyatta isabet görülmediği…” gerekçesiyle cezalı tarhiyatı iptal 
eden yerel mahkeme kararını aynı gerekçe ve nedenlerle yerinde bularak onamıştır. Corpus. 
415 KANETİ,Vergi Hukuku, s.111. 
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yada resen tarh işlemi yapılamazken416,  yoklama denetimi sonucu düzenlenen bu 

tutanaklar yükümlünün incelemeye yada takdir komisyonlarına sevkine gerekçe 

olabilecek belge olarak kullanılabilmektedir. Örneğin resen vergi tarhı sebeplerinden; 

VUK’nun 30/3.bendinde düzenlenen “tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir 

kısmının tutulmamış veya tasdik edilmemiş…” olması yapılan yoklamalar sırasında 

denetlenen konulardan biridir(VUK 127/c). Aynı şekilde VUK 30/4.bentte düzenlenen 

“defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının doğru veya kesin olarak 

tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla 

ilticaca salih…” olmaması VUK 127/c bendinin son cümlesi hükmü ile; kanuni defter ve 

belgeler dışında olup vergi kaybının bulunduğuna delil teşkil edecek defter, belge ve 

delillerin tespiti halinde yoklama memurları bunlara elkoymaya yetkilidir. Bunun gibi 

yoklama sırasında tespit edilen vergi kanunlarına aykırı davranışlar, yetkili memur 

tarafından düzenlenecek yoklama tutanaklarına yazılarak vergi dairesine verilecek, vergi 

dairesi de bu tutanakları, yükümlünün incelemeye yada takdir komisyonlarına sevkine  

gerekçe oluşturan hukuki bir belge olarak kullanabilecektir. 

 

b. Verginin İdarece Tarhı 

 

Verginin idarece tarhı; ikmalen ve resen vergi tarhını gerektiren haller dışında 

kalıp, mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunlarıyla belirlenen zamanlarda 

başvurmamaları veya aynı kanunlarla kendilerine yüklenen zorunlulukları yerine 

getirmemeleri nedeniyle zamanında tarh edilemeyen verginin idarece tarh 

olunmasıdır(VUK Mükerrer 30/1.md.).  

Verginin idarece tarhı; VUK 131.madde gereğince düzenlenen yoklama fişine 

dayanılarak yapılmaktadır(VUK Mükerrer 30/2 md.). Demek ki; yoklama sonucunda 

verginin idarece tarhını gerektiren sebeplerin tespiti halinde doğrudan doğruya 

düzenlenen yoklama fişine dayanılarak vergi idaresince tarh işlemi yapılmaktadır. 

 

 

 

                                                
416 “…Ücret ödemeleri yönünden eksik beyanda bulunup bulunmadığı hususu davacının defter ve 
belgeleri incelenmek suretiyle kanuna uygun bir vergi incelemesiyle tespit edilmeden re'sen vergi 
tarhına esas olacak bilgiler içermeyen yoklama fişine dayanılarak tarhiyat yapılamaz…”, Danıştay 
4.D, E: 1998/330, K: 1999/1179, Tarih: 22.03.1999, DKD, Sayı:101, s.312. 
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4. Vergi İncelemesi 

 

Yoklama denetimleri sırasında yoklamaya yetkili memurlar mükellef ve 

mükellefiyete ilişkin maddi olayları, kayıt ve konuları yüzeysel olarak araştırmaktadırlar. 

Kayıt düzeni kontrolü, hasılat belirleme ve vergi dairesinin bilgisi dışında kalmış 

durumlar gibi kontrolleri kapsayan tutanaklar verginin idarece tarhı dışında doğrudan 

tarhiyat yapmaya elverişli değildir. 

Vergi idaresi vergi alacağını ve vergi kanunlarına aykırı davranışları daha 

sağlıklı bir biçimde saptamak için mükellef ve mükellefiyetle ilgili daha ayrıntılı bir 

araştırma yapma gereği duymaktadır. Bunu da vergi incelemeleri ile yapmaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, yoklama tutanakları vergi incelemelerinde belge olarak 

kullanılabilmekte, bu tutanaklar vergi incelemelerinde yararlanılmak üzere inceleme 

gruplarına gönderilerek değerlendirilmektedir. İnceleme elemanı yoklama tutanağındaki 

hususları da dikkate alarak çalışmasını sürdürmekte ve incelemesini tamamlayarak 

inceleme tutanağına yoklama tutanağını da eklemektedir417. 

 

5. İdari Nitelikte Ceza Uygulanması                                    
 

Vergi idaresinin yoklamaya yetkili memurlarınca düzenlenen yoklama 

tutanaklarına dayanılarak, vergi mükelleflerinin vergi kanunlarına aykırı davranışlarından 

dolayı haklarında idari nitelikte para cezaları uygulanır. Yoklama tutanağına bağlı olarak 

uygulanacak idari para cezası usulsüzlük418 cezalarıdır. Usulsüzlük cezaları ise, fiilin 

ağırlığına göre 1.derece ve 2.derece usulsüzlük(VUK 352.md) ve özel usulsüzlük (VUK 

353.md) olmak üzere sınıflandırılmıştır.  

Vergi cezalarını gerektiren olaylar vergi dairelerince veya yoklama ve vergi 

incelemesine yetkili olanlar tarafından tespit olunmakta, yoklama ve vergi incelemesi 

sırasında rastlanan, vergi cezasını gerektiren olaylar raporlarda gösterilmekte, delillerin 

kaybolması ihtimali bulunursa bunlar tutanakla tespit olunmaktadır(VUK 364.md). Vergi 

cezaları ise, olayların ilgili bulunduğu vergi bakımından mükellefin bağlı bulunduğu 

vergi dairesi tarafından kesilmekte ve uygulanmaktadır(VUK 365.md). 

İşte, yoklama memurunca düzenlenen yoklama tutanağına dayanılarak, vergi 

idaresince yükümlüye idari para cezası uygulanacaktır. Ceza yükümlüye vergi dairesince 

                                                
417 YAYMAN, s.153. 
418 Usulsüzlük VUK 351 vd.maddelerde düzenlenmiştir. Usulsüzlük; “vergi kanunlarının şekle ve usule 
müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir”(VUK 351).   
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VUK 366.maddede öngörülen usulde ceza ihbarnamesi ile tebliğ edilmektedir. Aynı 

zamanda idari bir işlem niteliğinde olan vergi dairesinin düzenlediği ceza ihbarnamesine 

karşı, yükümlünün dava açma hakkı vardır(VUK 378/1 md). Yükümlüler düzenlenen 

yoklama tutanaklarına karşı doğrudan dava açamasalar da, yoklama sonucunda vergi 

idaresince haklarında yapılan işlemlere karşı dava açabilirler. Ceza ihbarnamesinin 

dayanağını oluşturan yoklama tutanağının VUK’nda öngörülen gerekli şartları 

taşımaması ve yoklamanın usule aykırı olması durumunda, bu tutanağa dayanılarak 

kesilen cezanın vergi mahkemesince terkini söz konusu olmaktadır 

Yoklamanın sonuçlarından biri olan ve VUK Mükerrer 354.maddede 

düzenlenen işyeri kapatma cezası; 16.07.2004 Tarih ve 5228 Sayılı Kanunun419 60/1(c) 

bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır420.    

 

6. Malların Alıkonulması ve Satılması 

 

Yoklama denetimlerinin sonuçlarından birisi de; denetimler sonucunda taşıma 

irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturanın taşıtta bulunmaması halinde bu belgelerin ibrazına 

kadar aracı trafikten alıkoymak, taşınan malın sahibi belli değilse tespitine kadar malı 

                                                
419 5228 Sayılı “Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun”, Kabul Tarihi: 16.07.2004, R.G. Tarihi: 31/07/2004, R.G. Sayısı: 25539.  
420 Yürürlükten kalkmış olsa da, Danıştay’ın işyeri kapatma cezasının uygulandığı dönemde, bu cezanın 
niteliğini tartıştığı karardan bahsetmek yararlı olacaktır. Danıştay, 4.D., E. 1994/4414, K. 1994/4370, 
22.9.1994 tarihli kararının gerekçesinde bu cezanın niteliğini şu şekilde açıklamıştır; “…213 sayılı 
Vergi Usul Kanunun 372 nci maddesinde, "Ölüm halinde vergi cezası düşer" denilmiştir. Böylece 
Anayasa`nın 38 inci maddesinde ifadesini bulan "cezaların şahsiliği" ilkesinin doğal sonucu olarak, 
genel ceza hukukunda ölümle ceza sorumluluğunun kalkacağı kuralı, vergi cezaları yönünden de kabul 
edilmiş olmaktadır. İşyeri kapatma cezası"nı düzenleyen Vergi Usul Kanunun Mükerrer 354 üncü 
maddesi, Kanunun Dördüncü Kitabının "Vergi Cezaları" başlıklı İkinci Kısmında düzenlenmiştir. Bu 
haliyle "İşyeri kapatma cezası"nın "Vergi cezası" olduğunda kuşku bulunmamak gerekir. Kanunun 
331 nci maddesinde parantez içindeki ibarede, vergi cezaları, kaçakçılık, ağır kusur, kusur ve 
usulsüzlük cezaları olarak sayılmış; 3239 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra Vergi Usul 
Kanununun 353 ve mükerrer 354 üncü maddesinde yer alan "özel usulsüzlük cezası" ve "işyeri kapatma 
cezası"na yer verilmemiş ise de, Kanunun düzenlenme tarzı itibariyle bu durum, söz konusu cezaların 
"vergi cezası" sayılmayacağını göstermeye yeterli sayılamaz. 331 inci maddenin lafzı, konuluşundaki 
maksat, Kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önüne alındığında, maddede 
sözü edilen "vergi cezaları"nın, vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 
uygulanan bu kitapta yazılı cezaları ifade ettiği, "diğer cezalar" sözü ile de bu kanunun diğer 
kitaplarında yada başka kanunlarda gösterilen vergi suçları için tayin olunan cezaların anlatılmak 
istendiği görülmektedir. Bu haliyle, 331 inci maddede parantez içinde sayılan cezaların vergi 
cezalarını tadadi olarak göstermediği, bu kitapta yazılı cezalara örnek olarak verildiği sonucuna 
varılmaktadır. Vergi Usul Kanununun Dördüncü Kitabında yer alan işyeri kapatma cezasının, para 
cezası niteliğinde olmaması ve bu nedenle, Kanunun "Vergi hatalarını düzeltme" ile ilgili hükümleri 
kapsamında olmaması, vergi cezası olarak kabulüne engel değildir. Sonuç olarak "işyeri kapatma 
cezası", vergi cezası niteliğindedir. Vergi Usul Kanununun 372 nci maddesi uyarınca, ölüm halinde 
işyeri kapatma cezasının da düşeceğinin kabulü gerekir. Bu nedenle, uyuşmazlık konusu ceza 
davacının ölümü nedeniyle düşmüş bulunduğundan, konusu kalmayan temyiz istemi hakkında ayrıca 
karar verilmesine yer olmadığına 22.9.1994 gününde oyçokluğuyla karar verildi”.   
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bekletmek ve muhafaza altına almaktır.(VUK 127/e). Şayet beklemeye ve muhafazaya 

alınan malların bozulmaya ve çürümeye maruz mallar olması halinde derhal, diğer mallar 

ise üç ay sonra tasfiye edilir. Defterdarlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 

tasfiyelerine karar verilen malların depolama işlemleri, korunması ve satışı vergi 

idaresince yapılacaktır. Satış işlemi 6183 Sayılı AATUHK’nun menkul malların satışı ile 

ilgili hükümlerine göre açık artırma yoluyla yapılacak, satış bedelleri emanet hesabına 

alınacaktır. Satılan malın bedeli daha sonra hak sahibince istenmesi halinde, satış 

bedelinden yapılan giderlerle, vadesi gelmiş vergi ve ceza borçları düşüldükten sonra 

kalanı iade edilecektir421.  

 

& 7. BİLGİ TOPLAMA 

                                      

I. KAVRAM  

 

Vergilendirmenin beyana dayalı olması, yapılan beyanların doğruluğunun 

araştırılması için gerekli olan bilgilerin devamlı surette sağlanması gereğini ortaya 

çıkarmış ve bu nedenle vergi idaresine “bilgi toplama” yetki ve görevi verilmiştir422. 

Bilgi toplama; VUK’nun “Vergilendirme” başlıklı Birinci Kitabının, Yoklama 

ve İnceleme başlıklı Yedinci Kısmının dördüncü bölümünde 148-152.maddeler arasında 

düzenlenmiştir. Düzenlendiği yerin “yoklama ve inceleme” kısmında; vergi 

yükümlüsünün denetim yollarından, yoklama, inceleme ve arama kurumlarının yanında 

olması ve madde içeriğinden, bu kurumun da yükümlünün denetimi kavramı içersinde ve 

denetim yollarından biri olduğunu gösterir. Doktrinde de konu, vergi yükümlülerinin 

denetlenmesi başlığı altında, yoklama, inceleme ve arama kurumlarının yanında, onlardan 

bağımsız ancak onlara yardımcı bir kurum olarak incelenmektedir423.  Bazı yazarlar ise, 

bilgi toplama kurumunu, arama, inceleme ve yoklama ile birlikte “vergi tarhına 

ön(hazırlayıcı) işlemler başlığı altında incelemektedirler424.     

Vergi idaresi, kanunlarla kendisine verilen vergi toplama görev ve yetkisini icra 

ederken birtakım bilgilere ihtiyaç duyar. Vergi idaresinin VUK’nun 148-151.maddelerine 

istinaden topladığı bilgiler 152.madde gereğince “istihbarat arşivlerinde” saklanır. Bu 

surette toplanan ve saklanan bilgiler vergilendirme işlemlerinde ve vergi denetimlerinde 

                                                
421 168 Nolu VUK Genel Tebliği. 
422 KANETİ,Vergi Hukuku, s.175. 
423 KANETİ, Vergi Hukuku, s.175-176., SABAN, Vergi Hukuku, 3. Basım, s.183 vd.,  
424 ÖNCEL/ÇAĞAN/KUMRULU, Vergi Hukuku, s.99 vd. 
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kullanılır. Aynı zamanda toplanan bilgiler vergilendirme işlemlerine dayanak birer delil 

niteliğindedir.  

VUK’nun “vergi kanunlarının uygulanması ve ispat” başlıklı 3.maddesinin (B) 

fıkrasında; “İspat:Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin 

muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin 

muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir…”. 

denilmektedir. Vergi idaresi, bu madde gereğince, vergi hukukunda delil serbestliği 

ilkesinden hareketle, vergilendirmeye yönelik olayları ispatlamak, değerlendirmek ve 

vergisel olaylarda kullanmak üzere VUK’nda düzenlenen bilgi toplama kurumundan 

faydalanır. Bir yükümlü incelemeye alındığında; yükümlüden, bu yükümlü ile işlem 

yapan gerçek ve tüzel kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belgeler 

alınmak suretiyle, incelemenin sonunda yapılacak işlemlere dayanak oluşturacak deliller 

elde edilmekte ve bunlar ispat vasıtası olarak kullanılmaktadırlar.  

Bu açıklamalardan ve VUK düzenlemesinden hareketle “bilgi toplama” 

kurumunun tanımı şu şekilde yapılabilir; “Beyanların doğruluğunu araştırmak, vergiye 

müteallik olayları kavramak amacıyla yada vergi denetimlerinde kullanılmak üzere; 

yükümlü, yükümlü ile muamelede bulunan gerçek ve tüzel kişilerle kamu idare ve 

müesseselerinden alınan yada istihbari çalışmalarla elde edilen bilgi ve belgelerin 

toplanması  ve arşivlenmesidir”.  

                                         

II. YETKİ 

 

VUK’nun 148/1.maddesinde “vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar” ve 

“Maliye Bakanlığı”nın bilgi isteme yetkisinin olduğu belirtilmiştir.  

Bununla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak çalışan, görevi vergiye 

ilişkin istihbari bilgi toplamak olan “vergi istihbarat uzmanları”da vardır. Bunların VUK 

148 ve devamı maddelerinde düzenlendiği şekliyle, gerçek ve tüzel kişilerden bilgi 

isteme yetkileri yoktur. Görev ve yetkileri bilgi toplamak olan “vergi istihbarat 

uzmanları”ndan da kısaca bahsetmek faydalı olacaktır. Ayrıca YMM’lerin 3568 Sayılı 

Yasa ve Tebliğ hükümlerine göre bilgi isteme yetkisine de değineceğiz. 

                 

1. Maliye Bakanlığı ve Vergi İncelemesine Yetkililer 

 

VUK’nun 148, 149 ve 150.maddelerine bakıldığında; Maliye Bakanlığı, vergi 

incelemesine yetkililer ve vergi dairelerinin bilgi isteme yetkilerinin olduğu 
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görülmektedir. Vergi incelemesine yetkili olanlar VUK’nun 135.maddesinde sayılmıştır. 

Buna göre vergi incelemesine yetkili olduklarından dolayı bilgi isteme yetkisine sahip 

olanlar; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük mal memuru, vergi 

denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları, vergi dairesi müdürleri, maliye müfettişleri, 

maliye müfettiş muavinleri, gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleridir. 

Maliye Bakanlığı ve vergi dairesi açısından bakıldığında; bunlar açısından da bilgi 

isteyebilecek olanlar yine bu kurumlarda yer alan vergi incelemesine yetkililerdir. Vergi 

incelemesine yetkililer dışında; örneğin bir tahsilat memuru, yoklama memuru, vergi 

idaresinin herhangi bir memurunun bilgi isteme yetkisi yoktur. 

Bilgilerin istenmesi konusunda yetkisi olmayan bir memur yetkili kılabilir mi? 

Bilgi isteme yetkisi Kanunda sayılan belli başlı kişilere verildiğinden ve yetkinin 

verilebileceği hakkında kanunda açık bir düzenleme olmadığından, bu şekilde yetki 

verilmesi hukuka aykırıdır. VUK’nda vergi yükümlüsünün denetim yollarından biri olan 

“bilgi toplama” ve buna istinaden “bilgi isteme” yetkisi de, vergi inceleme veya arama 

yetkisi gibi belli görevlilere verilmiştir. Her nasılsa böyle bir yetki verilmiş olması 

halinde, yetkisiz kişi tarafından istenen bilginin gereğinin yerine getirilmemesi 

durumunda, bunu yerine getirmeyen hakkında cezai yaptırım uygulanamayacağı gibi, 

ceza verilmiş ise bunun terkini gerekecektir.  

1982 Anayasasının “kanunsuz emir” başlıklı 137/1.maddesi; “Kamu 

hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, 

yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu 

aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile 

yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz” hükmünü 

içermektedir. O halde bilgi isteme yetkisi olmadığı halde kanunsuz emri alan ve üstünü 

uyarmayıp, yazılı bir emir almaksızın yerine getiren memur bundan sorumlu olacaktır. 

Ancak yazılı emri yerine getirmesi halinde, yazılı emri veren amirin sorumluluğu söz 

konusu olacaktır.  

Sorun idare idare hukuku açısından değerlendirildiğinde de, benzer sonuca 

gidilir. Vergi idaresinin bilgi istemeye ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmemesi 

halinde, bunu yerine getirmeyen için VUK’nun Mükerrer 355.maddesinde öngörülen 

“özel usulsüzlük” cezası kesilmesi, idari bir işlemdir. Tek başına yetkisiz kişinin bilgi 

istemesi idari bir işlem olmamakla beraber, bunun sonucunda kesilen cezaya karşı iptal 

davası açılabilir ve açılan iptal davasına konu edilebilir. İdari bir işlemin iptalini 

gerektirin hukuka aykırılık nedenleri; yetki, şekil, sebep veya maksat yönünden o idari 
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işlemin hukuka aykırı olmasıdır425. Burada yer alan hukuka aykırılık sebebi ise “yetki” 

yönündendir. Yetki yönünden hukuka aykırılık içersinde ise; “konu yönünden 

yetkisizlik” durumu vardır. Konu yönünden yetkisizlik; yasaların belli konularda karar 

alma yetkisinin belli kişilere verilmiş olması durumunda426, bunun dışına çıkılarak 

hareket edilmesidir. Aynı zamanda, yönetim adına irade açıklama yetkisine sahip 

olmayan, yine yönetim içinde yer alan başka bir kişinin yaptığı işlemler “yetki gaspı” ile 

sakat olup, bu durum “ağır yetkisizlik” halidir427. O halde vergi idaresinin yetkisiz bir 

memurunun bilgi istemesi halinde; bilgi vermeyen hakkında kesilecek usulsüzlük 

cezasına konu idari işlem, konu yönünden yetkisizlik bakımından hukuka aykırıdır ve 

bu durum cezanın terkini sonucunu doğurur.  

 

2. Vergi İstihbarat Uzman ve Yardımcıları 

 

5345 Sayılı Yasa düzenlemesine kadar, Gelirler Genel Müdürlüğü bağlı olan 

vergi istihbarat uzmanlığı kurumu, ilk olarak Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, 543 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile eklenen ek 10 uncu maddeyle düzenlenmişti428. Bu maddeye dayanarak  

“Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Vergi İstihbarat Uzmanlığı Görev, Yetki, 

Çalışma Ve Atama Yönetmeliği”429 çıkartılmış ve bu yönetmelikte vergi istihbarat 

uzmanlarının çalışma usul ve esasları düzenlenmişti.   

5345 Sayılı Kanun ile “Gelirler Genel Müdürlüğü”nün yerine “Gelir İdaresi 

Başkanlığı” kurulmakla,  Kanunun 35/1(g) maddesi ile vergi istihbarat uzmanlığını 

düzenleyen 178 Sayılı KHK’nin Ek-10.maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Ek-10.madde 

yürürlükten kalkmakla, bu maddeye istinaden düzenlenen ilgili yönetmelik de 

yürürlükten kalkmıştır. 5345 Sayılı Kanun düzenlemeleri ile bundan böyle “Gelir İdaresi 

Başkanlığı” na bağlı olarak çalışacak olan vergi istihbarat uzmanlarından, Kanunun 

“Denetim elemanı ve uzman personel çalıştırılması” başlıklı 29/3. maddede bahsedilmiş, 

çalışma usul ve esaslarının ise yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir430. Çalışmanın 

                                                
425 GÖZÜBÜYÜK, A.Şeref, Yönetim Hukuku, Ankara 1983, s.248 vd. 
426 GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, s.249. 
427 GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, s.249-250. 
428 Vergi istihbarat uzmanlığı kurumu; KHK’ye Ek 10.madde  olarak ilk 20.08.1993 Tarih, 519 Sayılı  
KHK’nin 15 maddesi ile getirilmiş iken, Ek-10. Madde Anayasa Mahkemesi’nin 25/11/1993 tarih ve 
E.1993/47, K.1993/49 sayılı kararı ile iptal edilmişti. Ancak daha sonra 19/06/1994 Tarih ve 543 Sayılı 
KHK 15 maddesi ile Ek-10.madde de vergi istihbarat uzmanlığı yeniden düzenlenmişti.  
429 10 Ocak 1997 T., 22873 Sayılı R.G. yayımlanmıştır. 
430 5345 S.Y. 29/3.Madde; “…Devlet gelir uzmanları, vergi istihbarat uzmanları ve gelir uzmanları; en 
az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler 
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yapıldığı sırada henüz vergi istihbarat uzmanlarının çalışma usul ve esaslarını belirleyen 

yönetmelik hazırlanmamıştı. Bundan dolayı daha önceki 178 Sayılı KHK ve 

yönetmelikte yapılan düzenlemelerden hareketle, vergi istihbarat uzmanlarının görev ve 

yetkilerinden kısaca bahsedeceğiz. 

5345 Sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırılan 178 Sayılı KHK’ye eklenen ek-

10.madde de görev ve yetkileri;  gerçek ve tüzel kişilerin vergilendirmeye ilişkin hesap 

ve işlemleri ile vergi kanunları gereğince suç teşkil eden fiiller hakkında bilgi ve deliller 

toplamak ve bunları vergi incelemesine yetkili mercilere aktarmak olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca bu maddeyle, ilgili tüm kurum ve kişilere, vergi istihbarat uzmanlarının 

çalışmaları sırasında gerekli kolaylık ve yardımı sağlama yükümlülüğü getirilmiştir.      

Vergi istihbarat uzmanları, doğrudan vergi istihbarat müdürüne bağlı olarak 

çalışırlar ve vergi istihbarat müdürü uzmanların yapacakları iş ve işlemlerle ilgili olarak 

doğrudan bölge müdüründen emir ve talimat alır.(Yön.4.md). 5345 Sayılı Yasa ile Gelir 

İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında, Vergi Dairesi Başkanlıklarında çalışacak vergi 

istihbarat uzman ve yardımcıları, “Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev 

Yönetmeliği”431 nin 23.maddesi gereğince; vergi dairesi başkanlığı bünyesinde kurulan 

grup müdürlüklerine bağlı müdürlerin yönetim ve denetimi altındadırlar. 

Vergi istihbarat uzmanlarının görev ve yetkileri Yönetmeliğin 6.maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre vergi istihbarat uzmanları, vergi istihbarat müdürünün bilgisi, 

onayı ve talimatı doğrultusunda; 

 

- 2l3 sayılı Vergi Usul Kanunu, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde vergi kaçakçılığı ile mücadele konularında gerçek ve 

tüzel kişilerle ilgili bilgi toplamak, 

- Vergi inceleme elemanlarının yapmakta oldukları vergi incelemeleri ile 

ilgili olarak araştırılmasını istedikleri konular hakkında bilgi ve delil toplamak, 

- Toplamış oldukları bilgi ve delilleri vergi istihbarat müdürlüğüne veya 

müdürlük aracılığı ile ilgili birimlere rapor etmek,  

- Görevi sırasında öğrendiği konusu suç teşkil eden bilgileri veya delilleri 

                                                                                                                                       
fakülteleri ve mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans 
bölümlerinden mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucuna göre mesleğe Devlet 
gelir uzman yardımcısı, vergi istihbarat uzman yardımcısı ve gelir uzman yardımcısı olarak alınırlar. 
Bunlar en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. 
Yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar durumlarına uygun Devlet gelir uzmanlığı, vergi 
istihbarat uzmanlığı veya gelir uzmanlığına atanırlar. Bunların mesleğe alınmaları ve yeterlik sınavları 
ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir…” 
431 R.G.Tarihi : 07/09/2005, R.G. Sayısı : 25929. 
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ilgili birimlere ulaştırmak üzere rapor etmek,  

- Görevin gerektirdiği hususlarda bağlı oldukları birim vasıtasıyla 

çalışmalarını  Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve 

Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimleriyle müştereken yürütmek,  

- Bilgi ve delil toplama metotları ile haklarında bilgi ve delil toplanması 

gereken gerçek veya tüzel kişi mükellef grupları ve sektörlerle ilgili olarak araştırmalar 

yapmak ve önerilerde bulunmak,   

 

Yetki ve görevleri vardır. Görüldüğü gibi bu yönetmelik ve yönetmeliğe hukuki 

dayanak olan 178 Sayılı KHK’nin ek-10.maddesinde vergi istihbarat uzmanlarının “bilgi 

isteme” yetkilerinin olduğundan söz edilmemiş, sadece bilgi ve delil toplama ve bunları 

rapor etme yetki ve görevlerinin olduğu belirlenmiştir.  

Yönetmeliğin 9.maddesinde;  mülki amirler, emniyet amir ve memurları ile 

Maliye Bakanlığı teşkilatı yetkilileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından, vergi 

istihbarat uzmanlarının görevlerini yerine getirdikleri sırada, gereken her türlü yardımda 

bulunulması ve kolaylığın gösterilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu hüküm kamu 

kurumlarına bir talimat niteliğinde olup, idarenin iç işleyişi ile ilgilidir ve vergi istihbarat 

uzmanlarının görevlerini yaptıkları sırada VUK 148 vd maddeleri gereğince “bilgi 

isteyebilecekleri” anlamına gelmez. Çünkü bilgi isteme özel bir usule tabi olup, buna 

yetkililer yasada açıkça sayılmıştır.    

178 Sayılı KHK ek-10.maddenin 3.fıkrasında; ilgili tüm kurum ve kişilere, vergi 

istihbarat uzmanlarının çalışmaları sırasında gerekli kolaylık ve yardımı sağlama 

yükümlülüğü getirilmiş iken, Yönetmeliğin 9.maddesinde bu yükümlülük sadece kamu 

kurum ve kuruluşları için getirilmiştir. İlgili yönetmelik hükümlerine göre vergi istihbarat 

uzmanları kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ve tüzel kişilerden bilgi toplamak 

istemeleri halinde, bunu ancak yasal sınırlar içersinde yapabileceklerdir. 

Özetle vergi istihbarat uzmanlarının VUK 148 vd maddeleri gereğince bilgi 

isteme yetkileri olmayıp, sadece ilgili yasal sınırlar içersinde, bilgi ve delil toplama 

yetkileri vardır.  

                            

3. Yeminli Mali Müşavirler 

 

3568 Sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”nun 2.maddesinin (B) fıkrasında YMM mesleğinin 
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konusunun; aynı maddenin (A) fıkrasının (b) ve (c)432 bentlerinde yazılı işleri yapmak 

yanında aynı Kanunun 12.maddesine433 göre çıkarılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik 

işlerini yapmak olduğu belirtilmiştir.  

3568 S.Y.’nın 12.maddesine dayanılarak; “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik 

Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik”434 çıkarılmış ve yönetmeliğin 12.maddesinde435; YMM’lerin tasdik 

konularını ilgilendiren tüm bilgileri yöneticilerinden, iç denetçilerden ve diğer ilgililerden 

istemek yetkileri olduğu belirtildiği gibi; kamu idare ve müesseseleri, yeminli mali 

müşavirlerin tasdik konusu ile sınırlı olmak üzere, isteyeceği bilgileri vermekle yükümlü 

kılınmışlardır. Bilgiler yazı ile istenecek, yazıda tasdik konusu ile ilgili husus ve 

sözleşme içeriği de belirtilecektir.  

3568 S.K. 18 Nolu Genel Tebliğ’de yeminle mali müşavirlerin yetkileri başlığı 

altında Yönetmelikte yer alan “bilgi isteme” yetkileri tekrarlanırken; 19 Sıra numaralı 

Genel Tebliğ’de; YMM’lerin tasdik hizmeti verdikleri mükelleflerin veya verilen tasdik 

hizmeti ile ilgili olarak mükellefin ticari ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerle ilgili “bilgi 

isteme” taleplerini yazılı olarak vergi dairesine yapacakları ve vergi dairelerinin bu 

talepleri yerine getirmek zorunda olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunun 20 Sıra Nolu Genel 

tebliğinde ise; YMM’lerin vergi dairesinden sadece, vergi dairesinde mevcut, harici 

araştırmayı gerektirmeyen bilgileri talep edebileceği, bunun dışında harici bir araştırmayı 

veya karşıt incelemeyi gerektiren taleplerin ise yerine getirilmeyeceği belirtilmiştir. 27 

                                                
432 3568 S.K., “Madde 2 - A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu: 
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;…b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, 
işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek 
veya bu konularda müşavirlik yapmak. c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, 
inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, 
rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak…” 
433 3568 S.K., “Madde 12 –(1) Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs 
ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile 
muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik 
ederler.(2) Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul 
ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı 
işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler 
esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir…” 
434 Maliye ve Gümrük Bakanlığından, R.G.Tarihi: 02/01/1990,R.G.No: 20390. 
435 “Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkileri: Madde 12 –(1) İlgililer, bu Yönetmeliğe göre sözleşme 
yaptıkları yeminli mali müşavirleri; a) Tasdik konularıyla ilgili tüm defter, kayıt ve belgeleri gizli 
olsalar dahi incelemek, b) Tasdik işlemini ilgilendiren tüm bilgileri yöneticilerinden, iç denetçilerden 
ve diğer ilgililerden istemek, c) Şirketlerin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılmak ve 
bu toplantılarda istenildiği takdirde tasdik faaliyetini ve sonuçlarını ilgilendiren konularda 
açıklamalarda bulunmak, ile yetkili kılmış sayılırlar.(2) Kamu idare ve müesseseleri, yeminli mali 
müşavirlerin tasdik konusu ile sınırlı olmak üzere isteyeceği bilgileri vermekle yükümlüdürler. Bilgiler 
yazı ile istenir; yazıda tasdik konusu ile ilgili husus ve sözleşme içeriği belirtilir.(3) Yeminli mali 
müşavirler, vergi incelemelerinde tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda vergi yargısında; mükellefle 
veya vergi sorumlusu ile beraber hazır bulunabilirler ve açıklamalar yapabilirler”. 
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Sıra Nolu Genel Tebliğ’de ise; aynı şekilde YMM’lerin aralarında tasdik sözleşmesi 

bulunan mükellefler ve bu mükelleflerin ticari ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerle ilgili 

vergi idaresinden bilgi isteyebilecekleri belirtildikten sonra, hakkında bilgi istenen 

üçüncü kişinin tasdik hizmeti verilen mükellef ile bağlantısı ve bilgi istenen konunun da 

yazılı bilgi isteme talebinde açıkça belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.  

3568 S.Y., İlgili Yönetmelik  ve Tebliğler birlikte incelendiğinde; YMM’lerin 

tasdik konularıyla ilgili bilgi isteme taleplerini vergi dairesine yapabileceklerdir. Danıştay 

bu konuda verdiği bir kararda; “…YMM’in ancak mali mevzuat yer alan teşvik, indirim, 

istisna ve muafiyetler yönünden tasdiki yapılabilecek olan belgeler nedeniyle, bu 

belgelerin dayanağı olan idarenin tespit ve işlemlerini resmi merciler nezdinde 

inceleme yada bu mercilerden bilgi isteme yetkisi verdiği …Yeminli mali müşavirlerin 

yapacakları inceleme ise sözleşme imzaladıkları vergi mükelleflerinin işlemleri ile 

sınırlıdır. Bunlarla ticari ilişkide bulunan mükellefler nezdinde, yeminli mali 

müşavirlere yasalarla verilmeyen karşıt inceleme yapma yetkisinin yönetmelikle 

getirildiğinin kabulü…”436 şeklinde gerekçe ile çıkarılan 19 Sayılı Tebliğin iptali istenen 

kısmını kanuna aykırı bulmuştur.  

3568 S.Y. 29 sıra nolu Genel Tebliğ’de ise; yeminli mali müşavirlerin, tasdik 

hizmeti verdikleri mükelleflerin doğrudan yada silsile yoluyla ticari ilişkide bulunduğu 

kişiler ile ilgili olarak diğer yeminli mali müşavirlerden bilgi isteyebilecekleri 

belirtilmiştir. Bu hükmün iptali istemine ilişkin Danıştay kararında; “…yeminli mali 

müşavirlerin, tasdik hizmeti verdikleri mükelleflerin doğrudan yada silsile yoluyla ticari 

ilişkide bulunduğu kişiler ile ilgili olarak diğer yeminli mali müşavirlerden bilgi 

istemlerinin tasdik konusu ile sınırlı olması ve yeminli mali müşavirin tasdik hizmeti 

verdiği mükellef ile hakkında bilgi istenen mükellef arasındaki ticari ilişki ile doğrudan 

bağlantılı olması gerektiği, kendisinden bilgi istenen yeminli mali müşavirlerin tam 

tasdik hizmeti verdikleri mükelleflere ilişkin yukarıda belirtilen nitelikte ve harici bir 

araştırmayı gerektirmeyen bilgileri vermekle yükümlü oldukları şeklinde düzenleme 

yapılmıştır. 3568 sayılı Kanun'la yeminli mali müşavirlere tanınan tasdik yetkisinin 

kapsamı ve getirilen sorumluluk nedeniyle tasdik kapsamındaki konu ve belgelerin 

doğruluğunun saptanması önem kazanmaktadır. Bir belgenin gerçek durumu yansıtıp 

yansıtmadığının tespiti açısından mükelleflerin ticari ilişkide bulunduğu kişilerin 

işlemleri hakkında bilgi sahibi olunması gerekli olup, mükellefe tasdik hizmeti veren 

yeminli mali müşavirlerden bilgi istenmesi gerek 3568 sayılı Kanuna gerekse anılan 

                                                
436 Danıştay 4.D, E: 1996/000001, K: 1997/001470, T: 07.05.1997, DKD, Sayı:94, s.288. 
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Yönetmeliğe paralel nitelikte bir düzenlemeyi içermektedir…”437 gerekçesiyle "29 Seri 

No'lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği"nin III-1 bölümünde yer alan düzenlemenin mevzuata 

aykırı olmadığına karar vermiştir.  

Bilgi vermekten çekinme halinde yaptırımı düzenleyen VUK Mükerrer 

355.maddede, VUK’da belirlenen zorunluluklardan VUK 256.madde hükmüne aykırılık 

da yaptırıma bağlanmıştır. VUK 256.maddenin ikinci cümlesinde; “Bu zorunluluk Maliye 

Bakanlığınca belirlenecek usule uygun olarak, tasdike konu hesap ve işlemlerin 

doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere 

doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla 

yeminli mali müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir”. Madde metninden 

de görüldüğü gibi, burada düzenlenen zorunluluk ibraz ödevine ilişkin olup, YMM’e 

bilgi isteme yetkisi vermediği gibi, bilgi verme yükümlülüğünü de içermemektedir. 

Ayrıca VUK Mükerrer 355.madde başlığına bakıldığında438; “Bilgi vermekten 

çekinenler” ile “256, 257 ve Mükerrer 257.madde Hükmüne uymayanlar için ceza” 

denilmek suretiyle ikili ayırım yapılarak bilgi verme mecburiyeti ve diğer zorunluluklar 

birbirinden ayrılmıştır. 

Açıklanan bu nedenlerle, YMM’lerin mevzuat hükümlerinde yer alan bilgi 

almaya ilişkin talepleri, VUK 148 ve devamı maddeleri anlamında bilgi isteme ve bilgi 

toplama olmayıp, YMM’lerin tasdik kapsamı ile ilgili olarak vergi idaresinden ve 29 

Nolu Genel Tebliğ’e göre diğer YMM’lerden bilgi istemine ilişkindir.  

                                                       

III. BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU VE İSTİSNALARI 

 

1. Zorunluluk 

 

VUK’nda 148/1.fıkrada, genel olarak yetkililerce istenecek bilgileri vermek 

zorunda olanlar, 149.maddede devamlı bilgi verme zorunluluğu ve 150.maddede ölüm 

vakaları ve intikalleri bildirme zorunluluğu düzenlenmiştir. Bu maddelerden hareketle 

üçlü bir ayırım yapılarak konu incelenebilir. 

 

                                                
437 Danıştay 4.D., E: 2002/2427, K:2003/671, T:19.03.2003, DKD, Sayı:2, Yıl 2003, s.181. 
438 Madde başlığı 22/07/1998 Tarih ve 4369 Sayılı Kanunla değiştirilmiştir. 
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a. Genel Olarak Bilgi Vermek Zorunda Olanlar  

 

VUK’nun 148/1.fıkrasına göre genel olarak bilgi vermek zorunda olanlar;  
 

- kamu idare ve müesseseleri, 

- vergi yükümlüleri, 

- yükümlülerle muamelede bulunan gerçek ve tüzel kişilerdir.  

 

Kamu idareleri esas itibariyle kamu hizmeti gören ve tüzel kişiliği haiz olan 

kuruluşlardır. Başbakanlık, bakanlıklar, il ve ilçe yönetimi gibi merkezi yönetim içinde 

bulunan kuruluşlarla, il özel idareleri, belediye ve köy gibi yerel yönetim kuruluşları 

VUK 148/1.fıkrada geçen kamu idareleridir. Kamu iktisadi teşebbüsleri, TRT, Kamu 

Meslek Kuruluşları(Odalar, Ticaret Borsaları, Barolar gibi) gibi kuruluşlarda, belli bir 

kamu hizmetini yerine getirmek amacıyla kurulan kamu müesseseleridir. İşte bu kamu 

idare ve müesseselerinin Maliye Bakanlığı veya vergi inceleme yetkisine sahip olanlarca 

istenecek bilgileri verme yükümlülüğü vardır. 

Vergi yükümlüleri ile yükümlülerle muamelede bulunan gerçek ve tüzel kişilerin 

de; Maliye Bakanlığı ve vergi incelemesine yetkililerce istenecek bilgileri verme 

yükümlülükleri vardır. Yükümlülerle muamelede bulunan gerçek ve tüzel kişiler deyimi 

son derece geniş kapsamlı olup, alım-satım işleri gerçekleşmemiş olsa dahi verginin 

konusuna girecek bir muamele için yapılmış ön görüşmeler, mükellefe ait emtia nakil ve 

muhafazası, kredi verilmesi, mevduat kabulü gibi münasebetlerin hepsi yükümlü ile 

muamelede bulunma deyiminin içine girmektedir439.     

O halde, yukarıda sayılanlar Maliye Bakanlığı veya vergi incelemesine 

yetkililerin kendilerinden yazılı olarak talep edecekleri bilgileri vermek zorundadırlar.  

 

b. Devamlı Olarak Bilgi Vermek Zorunda Olanlar 

 

VUK’nun 149.maddesi “Devamlı Bilgi Verme” başlığını taşımaktadır. Buna 

göre; Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) 

ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı 

ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli aralıklarla ve devamlı 

                                                
439 DURAN, Metin, “Bilgi Verme Zorunluluğu ve Sonuçları”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:78, Mart 
1995, s.113, ÖZBALCI, Yılmaz, Vergi Usul Kanunun Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ekim 
1998, Ankara s.420. 
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olarak yazı ile vermek zorundadırlar. Devamlı bilgi vermek zorunda olanlar, istem 

üzerine bilgi vereceklerden farklı olarak, bilgileri münferit olarak bir defada değil, belli 

aralıklarla ve devamlı olarak vereceklerdir. 

“Mali İstihbarat Arşivi Yönetmeliği”nin440 6.maddesinde441 VUK’nun 

149.maddesine göre devamlı bilgi verecek kamu idare ve müesseseleri belirtilmişti. 

Ancak bu yönetmelik çıktığı tarihten itibaren verimli bir şekilde uygulanamamış, Maliye 

Bakanlığı bünyesinde 1989 yılında Vergi İstihbarat Şubesi oluşturulana kadar kısmen 

uygulanmıştır. Bu şube oluşturulduktan sonra ise devamlı bilgi verme yükümlülüğüne 

ilişkin genel tebliğler yayınlanarak sorun çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu dönemde Vergi 

İstihbarat Şubesine devamlı bilgi verme konusunda; eczaneler için VUK 192 Sıra Nolu, 

Tapu Sicil Müdürlükleri için 193 ve 220 Sıra Nolu Genel Tebliğler yayınlanmıştır. Bu 

sayılanlar aynı yönetmeliğin 7. ve devamı maddelerinde sayılan usullerde vergi istihbarat 

arşivlerine belli periyotlarla devamlı olarak bilgi vereceklerdir(Yön.6/1.md).    

Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak kendilerinden yazı ile bilgi 

vermesi istenilen diğer kamu idare ve müesseselerinin de bilgi verme mecburiyeti vardır. 

Genellikle bu mecburiyetler genel tebliğlerle düzenlenmektedir. Gerçek ve tüzel kişiler 

için de; kendilerinden yazılı olarak talep edilmesi halinde belli aralıklarla ve devamlı 

bilgi vermek mecburiyetleri vardır. Danıştay V.D.D.G.K., 256 sayılı Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinin442 serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabına da 

bildirim verme mecburiyeti getiren düzenlemeyi iptal istemini görüştüğü davada, VUK 

148 ve 149. madde hükümlerinden hareketle Genel Tebliğ düzenlemesini yasaya aykırı 

bulmamıştır443.       

                                                
440 B.K.K.Tarihi : 25/06/1951, No: 3/13287,Dayandığı Kanunun Tarihi : 07/06/1949, No: 
5432,Yayımlandığı R. G. Tarihi : 21/07/1951, No: 7864. 
441 İlgili Yönetmeliğin 6.maddesine göre devamlı bilgi verecek kamu idare ve müesseseleri; genel, 
katma, özel bütçeli dairelerle belediyelere ait saymanlıklar, gümrük idareleri, tekel başmüdürlükleri, 
kambiyo müdürlük ve murakıplıkları, tapu sicil muhafızlıkları, veteriner daireleri, noterler, ticaret ve 
zahire borsaları, menkul kıymet ve kambiyo borsaları, ticaret odaları, genel, katma, özel bütçeli 
dairelerle belediyelere bağlı ticari, sınai ve zirai işletmeler, devlet ve belediye sermayesi ile kurulmuş 
ofisler ve 3460 sayılı kanuna tabi iktisadi devlet teşekkülleridir 
442 VUK Genel Tebliği, Sıra No:256, R.G.No:22951, R.G.Tarihi:01.04.1997. 
443 Danıştay V.D.D.G.K., E: 1999/000172, K: 2000/000028, T:28.01.2000, “…256 sayılı Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliğiyle bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar 
vergisi mükelleflerine daha önce 249 sayılı Genel Tebliğ ile Vergi Usul Kanununun bilgi verme 
ödeviyle ilgili 148 ve 149 uncu maddeleri uyarınca getirilen bildirim verme zorunluluğunun kapsamı 
serbest meslek erbabını da içerecek şekilde genişletilmiş ve bildirimlerin, mükelleflerin katma değer 
vergisi bakımından bağlı bulundukları vergi dairesine verilmesi öngörülmüştür.213 sayılı Yasanın 148 
inci maddesinde kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer 
gerçek ve tüzel kişilerin; Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların 
isteyecekleri bilgileri vermeye mecbur oldukları, 149 uncu maddesinde ise kamu idare ve müesseseleri 
ile gerçek ve tüzel kişilerin; 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 mecbur oldukları kurala bağlanmıştır.İdarenin kamu görevini yerine getirirken ihtiyaç 
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c. Ölüm Vakaları ve İntikalleri Bildirme 

 

VUK 150.maddede bazı resmi makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere öğrendikleri 

ölüm olayı ve intikalleri ilgili vergi dairesine bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Bunlar; 

 

- 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 ikametgahlarını Maliye Bakanlığına bildirirler); 

-  Mahalle ve köy muhtarları (Kendi mahalle veya köylerinde 

ölenleri bildirirler); 

-  Banka, bankerler ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek ve 

tüzel kişiler (Mevduat, şirket hissesi, emanet para ve eşya veya sair suretle alacak 

sahiplerinden birinin ölümü halinde, ölenin soyadını, adını, alacağının nev’ini ve 

miktarını bildirirler).  

                          

2. İstisna 

 

VUK’nun 151.maddesinde; kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel 

kişilerin, özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten 

imtina edemeyecekleri belirtildikten sonra, 4 bent halinde “bilgi verme zorunluluğunun 

istisnalarını” belirtmiştir. Maliye Bakanlığı veya vergi incelemesine yetkili olanlar, bilgi 

verme zorunluluğuna istisna getirilen hallerde bilgi isteyemezler. Buna rağmen 

istenmişse, bilgi verilmemesi hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.  

VUK 151.maddede sayılanlar yanında, VUK 148/son madde hükmü gereğince; 

memleket dışı imtiyazlarından faydalanan yabancı devlet memurları bilgi verme 

mecburiyetine tabi değildirler. Bu maddede diplomatik dokunulmazlığa tabi olanlardan 

söz edilmek istenmiştir.  

                                                                                                                                       
duyduğu bilgileri toplaması doğal ve gereklidir. Maliye Bakanlığı da yukarıda açıklanan maddeler 
gereğince kendisine verilen yetkiyi kullanarak 249 No.'lu Genel Tebliğ ile getirilen bildirim verme 
zorunluluğunda bulunanlar kapsamına serbest meslek erbabını da dahil etmiştir. Söz konusu genel 
tebliğ ile verilmesi öngörülen formların 213 sayılı Yasanın 152 nci maddesi gereğince oluşturulan 
istihbarat arşivinde toplanacağı ve vergi incelemelerinde veri olarak kullanılacağı anlaşılmaktadır. Bu 
nedenlerle davanın reddi yolundaki kararda hukuka aykırılık görülmediğinden temyiz isteminin 
reddine, 28.1.2000 gününde oybirliği ile karar verildi”. DKD, Sayı 104. 
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Bu maddede belirtilen haller dışında gerçek ve tüzel kişiler özel kanunlarında 

yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten çekinemeyeceklerdir(VUK 

150/1). Örneğin bu maddede belirtilmeyen YMM, Mimar, Mühendis gibi serbest meslek 

sahibi kişiler bilgi istenen yükümlüyle aralarındaki mesleki münasebetin mahremiyetini 

ileri sürerek bilgi vermekten çekinemeyeceklerdir.  

 

a. Postanın Gizliliği 

 

Bilgi verme zorunluluğu konusunda, Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin 

muhabereler hakkında tutmaya mecbur olduğu mahremiyet hükümleri saklıdır. 5584 

Sayılı Posta Kanununun “postanın gizliliği” başlıklı 16.maddesi; “Kendilerine posta 

servisinde bir iş verilmiş olanların, belli kişilerin posta münasebetlerini açığa vurmaları, 

kapalı mektupları açmaları, içlerinde ne olduğunu araştırmaları veya haberleşme 

kağıtlarındaki yazılar hakkında üçüncü kişilere bilgi vermeleri veyahut her hangi birinin 

bunları yapmasına meydan bırakmaları yasaktır” hükmünü içermektedir. Bu yasaktan 

dolayı VUK 151/1.bende, bilgi verme zorunluluğuna ilişkin istisna konulmuştur.  

 

b. Hekim-Hasta Arasındaki Sırlar 

 

Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçilerden, ebelerden ve sağlık memurlarından 

hastaların hastalıklarının türüne ilişkin bilgiler istenemez. 

 

c. Avukat-Müvekkil Arasındaki Sırlar 

 

Avukatlardan ve dava vekillerinden kendilerine tevdi olunan işler veya görevleri 

dolayısıyla öğrendikleri durumlara ilişkin bilgileri vermeleri istenemez. Ancak bu yasak, 

müvekkil isimleri, vekalet ücretleri ve giderlerine ilişkin bilgileri kapsamaz. 

 

d. Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler 

 

CMUK’nun 88.maddesi gereğince gösterilmesi veya teslimi caiz olmayan 

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

olmak üzere, bu gibi evraka müsteniden doğan borçların miktarlarına ve alacaklıların 

adlarına ilişkin bilgiler istenebilir.  

Mülga 1412 Sayılı CMUK’nun “zabıt ve arama” faslında düzenlenen “teslim 
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olunamayacak vesikalar” başlıklı 88.maddesi444, 1 Haziran 2005  Tarihinde Yürürlüğe 

giren 5271 Sayılı CMK’nun 125.maddesine karşılık gelmektedir. Yeni düzenlemede eski 

düzenlemeden farklı olarak artık, hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla olan 

suçlarla ilgili olarak bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler, Devlet sırrı olarak 

mahkemeye karşı gizli tutulamayacaktır(CMK 125/1-3). Devlet sırrı niteliğindeki 

bilgileri içeren belgeler, ancak mahkeme hakimi veya heyeti tarafından incelenebilecek, 

bu belgelerde yer alan ve sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan 

bilgiler, hakim veya mahkeme başkanı tarafından tutanağa kaydettirilebilecektir(CMK 

125/2).  

Yapılan bu düzenleme VUK 150/4.bent açısından bir değişiklik getirmiş midir? 

Çalışmanın yapıldığı dönemde VUK’nda bu konuda yeni bir düzenleme yapılmamıştı. 

Ancak şu kadarı söylenebilir, CMK 125.madde hükmünün alt sınırı 5 yıl ve daha fazla 

hürriyeti bağlayıcı suçlar için öngörülmüş olması karşısında, vergi kaçakçılığı ve diğer 

vergi suçları açısından bakıldığında, durumun VUK açısından eski düzenlemeden farklı 

olmayacağı sonucuna varılabilir.   

 

IV. BİLGİ İSTEMEDE USUL, SÜRE VE YAPTIRIMLAR 

                                                   

1. Usul 

 

VUK’nun 148/2.fıkrasına göre; bilgiler yazı veya sözle istenebilecek, ancak 

sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekrarlanacak ve cevap vermeleri 

için kendilerine münasip bir süre verilecektir. Her halükarda bilgi istenmek üzere ilgililer 

vergi dairesine zorla getirilemeyeceklerdir.  

Ayrıca yazı ile bilgi istenildiği durumda ilgiliye tebliğ edilecek bu yazıda, yazı 

gereğinin belirtilen süre içinde yerine getirilmediği takdirde ceza hükümlerinin 

uygulanacağı hususunu içeren ihtaratın da bulunması gerekmektedir. Danıştay bu konuya 

ilişkin verdiği kararında; 213 sayılı Yasanın mükerrer 355. maddesine göre ceza 

kesilebilmesi için öncelikle mükelleflerden istenecek bilgi ve belgenin yazılı olarak tebliğ 

edilmesi, tebliğ olunacak bu yazıda gereğinin belirtilen süre içinde yerine getirilmediği 

takdirde ceza hükümlerinin uygulanacağının da belirtilmesi gerektiği, aksi halde bu 

                                                
444 1412 Sayılı CMUK, “Madde 88 - Resmi dairelerde saklı evrak ve sair vesikalar münderecatının 
ifşası memleketin selametine zarar vereceği o dairenin en büyük amiri tarafından beyan edilirse bu 
evrak ve vesikaların gösterilmesi ve teslimi istenmez. Şu kadar ki bu beyan kafi görülmezse o dairenin 
mensup olduğu vekalete müracaat olunabilir”. 
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maddeye göre ceza kesilemeyeceğine hükmetmiştir445.  

Ancak Danıştay başka bir kararında ise; bilgi isteme ve bildirim verme 

keyfiyetinin genel tebliğ ile duyurulması halinde, yazılı isteme kuralının uygulanmasına 

gerek bulunmadığına karar vermiştir.  Gerekçesinde; genel tebliğin, idarenin genel bir 

düzenleyici işlemi olduğunu, her mükellef için doldurulması öngörülen formların yazılı 

istem talebi yerine geçeceğini ve  bu amacı sağladığını belirtmiştir446.  

Aynı daire yakın tarihli başka bir kararında, bu karara tam aksi yönde görüş 

belirterek, 213 sayılı Yasanın 148 ve 149. maddelerinde Maliye Bakanlığı'na verilen 

yetkiye dayanılarak Genel Tebliğ ile bilgi verme zorunluluğu konulamayacağını, bunun 

                                                
445 Danıştay 11.D, E: 1996/007041, K: 1998/000509, T: 12.02.1998, DKD, Sayı 97, s.728. 
446 Danıştay 11.D, E: 1997/002307, K: 1999/000781, T: 24.02.1999, “.. .256 sıra nolu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ile 249 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca" Katma Değer 
Vergisi Beyannamelerine İlişkin Yıllık Bildirim" vermek yükümlülüğünde olan ve bilanço veya işletme 
hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için getirilen "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan 
Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirimi" ve "İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin 
Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirim" verme zorunluluğu kapsamına serbest 
meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabının da dahil edilerek söz konusu bildirimlerde bazı 
değişiklikler ve ilavelerin yapıldığı, buna göre bir vergilendirme dönemi içinde yaptıkları faaliyetlere 
ilişkin olarak mükelleflerden, vergi incelemelerinde kullanılabilir nitelikte olan bazı bilgilerin 
istenildiği, istenilen bilgilerin türüne, niteliğine, bilgi vermek zorunda olanlara ve bildirimin verilme 
zamanına ilişkin olarak açıklamaların yapıldığı, davacılar tarafından ise, söz konusu tebliğin kanuna 
aykırı düzenlemeler yapılmak suretiyle hukuk düzeninde yeni durumlar yaratılarak kamu yararına 
aykırı sonuçlar ortaya çıkarıldığı ileri sürülerek söz konusu tebliğin iptalinin istenildiği 
anlaşılmaktadır.213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Bilgi verme" başlıklı 148. maddesinde, kamu idare 
ve müesseselerinin, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerin 
Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye 
mecbur oldukları belirtilmiş, aynı Kanunun "Devamlı bilgi verme" başlıklı 149. maddesinde ise, kamu 
idare ve müesseseleri (kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişilerin 
vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile vergi dairesince 
kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecbur 
oldukları hükme bağlanmıştır. Genel tebliğlerle yapılan düzenlemeler, idarenin hukuki tasarruflarının 
bir bölümünü oluşturmaktadır. İdare kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak ülke genelinde 
uygulamada birlik sağlamak ve idarenin işleyişini düzenlemek amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklere 
aykırı olmamak koşuluyla genel düzenleyici işlem yapmaya yetkilidir. Bu işlem genel tebliğ, genelge, 
karar v.b şeklinde olabilir.İptali istenilen genel tebliğ ile Maliye Bakanlığı yukarıda anılan kanun 
maddeleri hükümlerinin kendisine verdiği yetkiyi kullanmış, 249 seri nolu Genel Tebliğ ile getirilen 
bilgi verme zorunluluğu kapsamına serbest meslek erbabını da dahil etmiştir. Dolayısıyla 249 seri nolu 
Genel Tebliğ ile yaratılan hukuki durumdan farklı bir durum yaratılmadığı gibi hukuk düzeninde 
herhangi bir değişiklik de meydana gelmemiştir.Diğer taraftan, bir konu hakkında gelecekte nasıl 
gerçekleşeceği bilinemeyen muhtemel durumlar için bilgi istenemeyeceğinden, düzenlemenin yapıldığı 
an itibarıyla mükellefler tarafından gerçekleştirilmiş somut durumlara ilişkin olarak bilgi istenilmesi 
doğal olduğundan, söz konusu genel tebliğ ile geçmişe yönelik düzenleme yapıldığından söz edilemez. 
Anılan genel tebliğ ile bildirim verme zorunluluğu öngörülmüş, ancak aynı zamanda bildirim formları 
Maliye Bakanlığınca özel olarak düzenlenerek vergi dairelerine dağıtılmak suretiyle katma değer 
vergisi beyannamesi vermek zorunda olan mükelleflerin böylece durumdan haberdar edilmeleri 
sağlanmıştır.Dolayısıyla bilgi davacılardan tebliğ ile istenildiğinden, yazı ile istenilmemiş olması 
nedeniyle hukuka aykırı olduğu yolundaki iddialarında da bu bakımdan isabet bulunmamaktadır. Zira 
anılan 148. ve 149. maddelerde yer alan "yazı" dan amaçlananın vergi mükelleflerinin tek tek 
bilgilendirilmesi ve istemin bireysel işlemle yapılması olduğu anlaşıldığından, yukarıda sözü edilen her 
mükellef için doldurulması öngörülen formların da bu amacı sağladığını söylemek mümkündür.Bu 
durumda, 256 sıra nolu Genel Tebliğ Kanuna aykırı olmadığından dava dilekçesinde ileri sürülen 
iddialar söz konusu tebliğin iptalini gerektirecek nitelikte görülmemiştir…”, DKD. Sayı:102, s. 683. 
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yazıyla istenmesi gereğinden söz ederek, kesilen özel usulsüzlük cezasını terkin eden 

mahkeme kararını onamıştır447.  

VUK’nun 148 ve devamı maddeleri karşısında, yazılı olarak istendiği durumda 

bilgi verilmemesi halinde yaptırım uygulanabilir. Bununla birlikte, VUK Mükerrer 

355.maddesi gereğince özel usulsüzlük yaptırımının uygulanabilmesi için, ayrıca bilgi 

isteminin tebliğ edildiği yazıda bu hususunda hatırlatılması gerekir. Nitekim Danıştay 

başka bir kararında; Kanunda öngörülmeyen bir cezanın genel tebliğ gibi idari 

düzenlemeyle getirilmesi “Cezanın kanunla konulması” genel kuralının ihlali anlamına 

geleceğine karar vermiştir448.  

                                                
447 Danıştay 11.D, E: 1997/002986, K: 1999/000712, T: 17.02.1999, “Tetkik Hakiminin 
Düşüncesi:…Her ne kadar gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden stopaj gelir vergisi ile katma 
değer vergisi mükelleflerinin yıllık bildirimde bulunma zorunluluğu 235 seri Nolu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile düzenlenmiş ve bu tebliğin de anılan Yasanın 148 ve 149. maddelerinin Maliye 
Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak yayınlandığı belirtilmiş ise de, 213 sayılı Yasanın 148 ve 149. 
maddelerinde bu konuda Maliye Bakanlığı'na verilen bir yetkiden söz edilmemektedir.Bu durumda. 
Maliye Bakanlığı'nca yayınlanan 235 Seri Nolu Tebliğ yok hükmünde olduğundan bu tebliğle getirilen 
mükellefiyete ilişkin vergi ödevlerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle ceza kesilemeyeceği açıktır.   
Kaldı ki, tebliğde getirilen yıllık bildirimde bulunma zorunluluğunun 213 sayılı Yasanın 148. 
maddesindeki bilgi verme zorunluluğu kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.Buna göre 
tebliğle getirilen düzenleme mükelleflere her yıl ve düzenli olarak bildirimde bulunma ödevi yüklerken 
148. maddede Maliye Bakanlığı'nın isteyeceği bilgilerin verilmesi söz konusudur. Başka bir deyişle 
148. madde kapsamındaki bilgi verme zorunluluğu mutad ve düzenli bir ödevi ifade etmemektedir. 
   Dairenin Kararı:….Uyuşmazlık, avukatlık faaliyetinden dolayı gerçek usulde mükellef olan ve serbest 
meslek kazancı elde eden yükümlünün, 1995/Aralık dönemi katma değer vergisi beyannamesi ekinde 
katma değer vergisi beyanına ilişkin yıllık bildirimi vermemesi üzerine, 213 sayılı Yasanın mükerrer 
355. maddesine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilmesinden doğmuştur.213 sayılı Yasanın olay 
tarihinde yürürlükte bulunan şekliyle mükerrer 355. maddesinde, bu Kanunun 86.. 148 ve 257. 
maddeleriyle 150. maddesinin 4 numaralı bendi hükümlerine çekinme sebebi olmaksızın riayet 
etmeyenlerden (l numaralı bentte) birinci sınıf tüccarlar ve bilanço esasına göre defter tutan çiftçiler 
ile serbest meslek erbabı hakkında maddede yazılı tutarda özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiş, 
aynı maddenin son fıkrasında ise, bu hükmün uygulanması için 148. madde gereğince bilgi istenil irken 
yapılacak tebliğlerde, bilginin verilmesi için tayin olunan süre ile süresinde cevap verilmediği, eksik 
veya yanıltıcı bilgi verildiği takdirde haklarında kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine 
gidileceğinin ilgilere yazılı olarak bildirilmesinin gerektiği hükmü yer almıştır.Anılan maddeye göre 
ceza kesilebilmesi için, yükümlülerden bilgi veya bildirimleri vermeleri hususunun yazılı olarak 
istenmesi ve tebliğ olunacak bu yazıda, gereğinin tayin olunan süre içinde yerine getirilmemesi halinde 
ceza hükümlerinin uygulanacağının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.Dosyanın incelenmesinden 
serbest avukatlık yapan yükümlünün 1995/Aralık dönemi katma değer vergisi beyannamesi ekinde 
katma değer vergisine ilişkin yıllık bildirimi vermediği, bunun üzerine 213 sayılı Yasanın mükerrer 355. 
maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesildiği, ancak ceza kesilmeden önce söz konusu bildirimin 
verilmesinin yazıyla istenmediği anlaşılmaktadır.Bu durumda öncelikle katma değer vergisine ilişkin 
yıllık bildirimin verilmesi hususunun yazıyla istenilmesi yoluna gidilmeden kesilen özel usulsüzlük 
cezasında Yasaya uyarlık bulunmadığından, uyuşmazlık konusu cezayı kaldıran mahkeme kararında 
sonucu itibarıyla isabetsizlik görülmemiştir..”, DKD., Sayı:102, s.701. 
448 Danıştay 4.D, E: 1996/002603, K: 1996/005672, T: 17.12.1996, “…213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu'nun mükerrer 355/1 inci maddesinde, Bu Kanun'un 86, 148 ve 257 nci maddeleriyle 150 nci 
maddesinin 4 numaralı bendi hükümlerine çekinme sebebi olmaksızın riayet etmeyenlerden, birinci 
sınıf tüccarlar ve bilanço esasına göre defter tutan çiftçiler ile serbest meslek erbabı hakkında 
10.000.000. lira özel usulsüzlük cezası kesileceği öngörülmüştür.Bu maddede ceza kesilebilmesi için 
dayanak gösterilen Vergi Usul Kanunu'nun 86 ncı, 148 inci ve 257 nci maddeleri, esas olarak matrah 
takdiri ve vergi incelemeleri için zirai kazançlar il ve merkez komisyonları ile Maliye Bakanlığının ve 
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermek yönünden mükelleflere 
yüklenen ve uyulması zorunlu kılınan ödevleri düzenlemekte olup devamlı bilgi verme keyfiyeti ise 
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VUK 148.madde metninde bilgilerin sözle de istenebileceği belirtilmiştir. Ancak 

sözle istenen bilgileri vermeyenler hakkında VUK Mükerrer 355.madde hükmü 

uygulanamayacaktır. Bunun için bilgi isteme talebinin yazı ile tekidi ve yazılan tekitte 

bilgi vermeme durumunda VUK Mükerrer 355.madde gereğince usulsüzlük cezası 

uygulanacağının da açıkça belirtilmesi gerekir.  

Ayrıca VUK’nun Mükerrer 257.maddesinin 4.bendi hükmü gereğince449; Maliye 

Bakanlığına, VUK 149.maddeye göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen 

bilgilerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet 

de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, 

bunların aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve 

esasları tespit etme yetkisi verilmiştir. Maliye Bakanlığı çıkaracağı yönetmelik veya 

genel tebliğlerle konuyu düzenleyecektir.            

 

2. Süreler  

 

Genel olarak bilgi vermeyi düzenleyen VUK 148. maddede, istenilen bilgilerin 

ne zaman verileceğine ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. “Sözle istenen 

bilgileri vermeyenlere keyfiyet yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine münasip 

bir mühlet tayin olunur” şeklindeki VUK 148/2 madde düzenlemesinde de, münasip bir 

mühletin ne kadar olduğu açıkça belirtilmemiştir. Bu durumda, VUK’ndaki sürelerle 

ilgili genel kurallara bakmak gerekir. VUK’nun 14.maddesinde, Kanunda açıkça yazılı 

olmayan hallerde idarenin 15 günden aşağı olmamak şartıyla bir süre belirleyeceği ve bu 

sürenin ilgiliye tebliğ edileceği, belirtilmiştir. Bu genel kuraldan hareketle bilgi istemeye 

yetkili olanlar, bilgi isteme yazılarında ilgiliye cevap için 15 günden daha az bir süre 

                                                                                                                                       
Kanun'un 149 uncu maddesiyle getirilmiştir. Maliye Bakanlığı yukarıda anılan 148 ve 149 uncu 
maddelerin verdiği yetkiden hareketle 235 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini 
yayımlamıştır. Bu tebliğle getirilen "Muhtasar beyannamelere İlişkin Yıllık Bildirim", Vergi Usul 
kanununun 148 inci maddesinde belirtilen ve mükerrer 355 inci madde uyarınca uyulmaması halinde 
özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren "bilgi verme" niteliğinde bir düzenleme değil 149 uncu 
maddesinde düzenlenen "devamlı bilgi verme" kapsamında bakanlıkça yapılan bir düzenlemedir. 149 
uncu maddeye göre mükelleflere getirilen bir ödev, davacı hakkında uygulanan cezanın dayanağı olan 
mükerrer 355 inci maddede öngörülmediğine göre, söz konusu bildirimi vermeyen veya bu konudaki 
yükümlülüğü süresinde yerine getirmeyen mükellefler hakkında uygulanması mümkün olmayıp, böyle 
bir düzenleme cezanın kanuniliği ilkesine aykırı olduğu gibi kanunda öngörülmeyen bir cezanın 
idari düzenlemeyle konulması sonucunu doğurur ki idari cezalar için de geçerli olan "cezanın 
kanunla konulması" genel kuralının ihlali anlamındadır. Bu itibarla kanuna aykırı olarak davacı 
adına ceza kesilmesinde ve bu cezaya karşı açılan davayı reddeden mahkeme kararında isabet 
görülmemiştir. Bu nedenle davacı temyiz isteminin kabulü ile Edirne Vergi Mahkemesinin 29.5.1996 
günlü ve E:1996/70. K:1996/250 sayılı kararının bozulmasına, 17.12.1996 gününde oybirliğiyle karar 
verildi”.DKD,Sayı:96, s.175. 
449 16/07/2004  Tarih ve 5228 S.K.’nun 8.maddesi ile değişik bent.  
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veremeyecekleri gibi, verilen süre tebliğ evrakında açıkça gösterilecektir.  

Diğer yandan şartları oluştuğu taktirde kendinden bilgi istenen ilgililer VUK 15. 

ve 17.maddedeki “mücbir sebep” ve “zor durumda bulunmaları nedeniyle mühlet verme” 

hükümlerinden faydalanabileceklerdir.  

VUK’nun “devamlı bilgi verme”yi düzenleyen 149.maddesinde de, bilgilerin 

hangi sürede verileceği belirtilmemiş olup,  “Mali İstihbarat Arşivi Yönetmeliği”nin 7 ve 

devamı maddelerinde devamlı bilgi verme yükümlülüğü olan kamu idare ve müesseseleri 

için ayrı ayrı süreler tespit edilmiştir. Ayrıca Genel Tebliğlerle, devamlı bilgi vermeye 

ilişkin yapılan düzenlemelerde de süreler gösterilmektedir. 

VUK’nun “ölüm vakaları ve intikalleri bildirme” başlıklı 150.maddesinde, 148 

ve 149.maddelerden farklı olarak bildirim süresi tespit edilmiştir. Buna göre; maddede 

yazılı resmi makamlarla, gerçek ve tüzel kişiler ölüm olayı ve intikalleri ertesi ayın 15 

inci günü akşamına kadar vergi dairesine yazı ile bildirmek zorundadırlar.  

 

3.Yaptırımlar  

 

VUK’nun 148 ve devamı maddelerinde düzenlenen bilgi verme mecburiyetine  

aykırı davranışın yaptırımı, VUK Mük. 355.maddede hükme bağlanmıştır.  

VUK Mük. 355.madde gereğince; VUK’nun bilgi vermeye ilişkin 148, 149 ve 

150.maddelerinde yer alan zorunluluklara uymayan gerçek ve tüzel kişilerle, kamu idare 

ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil450, özel 

usulsüzlükler cezası ile cezalandırılır451. 

VUK Mük. 355.maddenin son fıkrası gereğince; bilgi vermeyenlere maddede 

belirlenen özel usulsüzlük cezalarının uygulanabilmesi için bilgi ve ibraz ödevinin yerine 

getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde, bilginin verilmesi için tayin olunan 

sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda haklarında 

Kanunun ceza hükümlerinin uygulanacağının ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.  

Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda yapılan tebligat usule uygun değildir. Bu 

                                                
450 22/07/1998 T ve 4369 S.K.’nun 13. maddesi ile VUK Mük. 355.maddede yapılan değişiklikten önce 
madde metni; “Bu Kanunun 86, 148 ve 257 nci Maddeleriyle 150 nci Maddesinin 4 numaralı bendi 
hükümlerine çekinme sebebi olmaksızın riayet etmeyenlerde (Kamu İdare ve Müesseseleri hariç)…” 
şeklindeydi ve parantez içi hükümle kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine 
getirmeyen idareciler hakkında özel usulsüzlük cezası uygulanmıyordu. 
451 VUK Mükerrer 355.Madde: “…1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 
350.000.000 (1.180 YTL ) lira, 2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde 
tespit edilenler hakkında 175.000.000 (550 YTL) lira, 3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında 
kalanlar hakkında 85.000.000 (270 YTL) lira…”  
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durum, usulsüz tebligattan dolayı kesilecek cezanın terkini sonucunu doğurur. Danıştay 

konuya ilişkin verdiği çeşitli kararlarında bu hususu tekrarlamış ve VUK 

mük.355.maddeye  göre ceza kesilebilmesi için, yükümlülerden bilgi veya bildirimleri 

vermeleri hususunun yazılı olarak istenmesi ve tebliğ olunacak bu yazıda gereğinin 

belirtilen süre içinde yerine getirilmediği takdirde ceza hükümlerinin uygulanacağı 

ihtaratının yer alması gerektiğine değinmiştir452.  

Vergi idaresi bilgi istemeye ilişkin kanuni şartları yerine getirdiği durumda; 

kendisinden bilgi istenen kişi, bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap vermez 

yada hiç cevap vermez, cevap vermesine rağmen eksik veya yanıltıcı bilgi verirse VUK 

mük.355.madde gereğince özel usulsüzlük cezası kesilir. Nitekim Danıştay; vergi 

dairesince yazılan yazıya geç de olsa cevap verildiğinin ve söz konusu verginin 

ödendiğinin bildirildiği, bu itibarla davacı kurum adına özel usulsüzlük cezası kesilmesi 

yolunda tesis edilen işlemde isabet bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden yerel mahkeme 

kararını; vergi dairesince bilgi ve belge istenilmesine ilişkin olarak gönderilen usulüne 

uygun yazıya, mükelleflerce süresi içinde cevap verilmemesi halinde özel usulsüzlük 

cezası kesileceği, gerekçesiyle bozmuştur453. 

Hiç yada süresi içinde bilgi verilmediği, eksik veya yanıltıcı bilgi verildiği için 

kesilen usulsüzlük cezasına rağmen aynı konuda yeniden bilgi istenmesi halinde, bunun 

yerine getirilmemesi durumu daha ağır yaptırıma bağlanmıştır. 22.07.1998 T. ve 4369 

S.K. 82. maddesi ile yürürlükten kaldırılan VUK’nun 361.madde düzenlemesinde; özel 

usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen bilgi verme ödevinin yerine getirilmemesi halinde, 

yetkili mercilerce yeniden süre belli edilerek bu mecburiyetlerin yerine getirilmesinin 

kendilerine tebliğ olunacağı, yeniden belli edilen süre içinde bu mecburiyetleri yerine 

getirmeyenler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis cezası verileceği yer almaktaydı. 

4369 Sayılı Kanun değişikliği ile konu VUK Mükerrer 355/3.maddede düzenlenmiştir. 

Buna göre; özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine 

getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ edilir, 

verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde ise maddede yazılı özel 

usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır. 

16/07/2004 Tarih, 5228 Sayılı Yasanın 10.maddesi ile Mükerrer 355.maddeye 

eklenen 4.fıkraya göre; tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya 

posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan 

                                                
452 Danıştay 11.D, E: 1996/007041, K: 1998/000509, T: 12.02.1998, DKD, Sayı:97, s.728.;  Danıştay 
11.D, E: 1997/002986, K: 1999/000712, T: 17.02.1999, DKD, Sayı:102, s.701.  
453 Danıştay 7.D, E: 1998/001796, K: 1999/001640, T: 21.04.1999, DKD, Sayı:102, s.445. 
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mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az 

olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu 

şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. 

     03/07/2005 Tarih, 5398 Sayılı Yasanın 23.maddesi ile Mükerrer 355.maddeye 

eklenen 5.fıkra hükmü gereğince de; elektronik ortamda beyanname verilmesi 

mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, 

beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde 

verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi 

halinde ise 1/2 oranında uygulanır. 

                                 

V. BİLGİ İSTİHBARAT ARŞİVİ  VE TOPLANAN BİLGİLERİN 

GİZLİLİĞİ 

 

1. Bilgi İstihbarat Arşivi 

 

VUK’nun “İstihbarat Arşivi” başlıklı 152.maddesi; “150 nci Maddedekiler hariç 

olmak üzere bu bölümde yazılı kaynaklardan toplanacak bilgiler istihbarat arşivlerinde 

gizli olarak saklanır. Bu arşivlerden kimlerin ve ne suretle faydalanabileceği Maliye 

Bakanlığınca tespit olunur.”  hükmünü içermektedir. 

Madde metninde VUK 150.madde gereğince ölüm olayları ve intikallere ilişkin 

olarak gelen bilgiler hariç olmak üzere, VUK’nun 148 ve 149.maddeleri gereğince 

toplanacak bilgilerin istihbarat arşivlerinde gizli olarak saklanacağı ve bu arşivlerden 

kimlerin ne surette faydalanabileceğinin Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı 

belirtilmiştir. Bu maddeye istinaden “Mali İstihbarat Arşivi Yönetmeliği”454 çıkarılmış, 

yönetmeliğin “maksat” başlıklı 1.maddesinde;  vergi istihbarat arşivlerinin VUK 

152.maddesine istinaden teşkil edileceği belirtilmiştir.  

İlgili yönetmeliğin “maksat” başlıklı 1.maddesinde; “İstihbarat arşivi tesisinden 

maksat, çeşitli kaynaklardan toplanacak malumata istinaden: 1. Vergi ile ilgili faaliyet ve 

muameleleri, 2. Mükelleflerin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap vaziyetlerini, 3. 

Üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını, tayin, tespit ve kontrole imkan 

sağlamaktır”, denilmek suretiyle yönetmeliğin amacı belirtilmiş ve maddenin son 

fıkrasında “istihbarat arşivi”; “toplanan malumatın (vesikaların) vergi tetkiklerinde 

                                                
454 Mali İstihbarat Arşivi Yönetmeliği, B.K.Kar. T:25/06/1951, No: 3/13287, Dayandığı Kanunun 
Tarihi : 07/06/1949, No: 5432,Yayımlandığı R. G. Tarihi : 21/07/1951, No: 7864. 
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kullanılmak üzere, tasnif ve muhafaza edildiği yer” olarak tanımlanmıştır.         

Yönetmeliğin 21.maddesinde; faturalar,(Gümrüklerden gelen fatura kopyaları ... 

v.s. gibi), vergi istihbarat listeleri (Tapu sicil muhafızları, veteriner daireleri, noterler, 

Devlet ve mahalli idareler işletmeleri, hesap uzmanları ve vergi incelemesi yapan diğer 

memurların verecekleri istihbarat listeleri gibi toplu malumat vesikaları.....), fiş ve 

beyannameler (Saymanlıklar ödeme bildirim fişleri, tekel alım ve satım kambiyo devre 

beyannameleri v.s. gibi), ihbarlar, gizli raporlar, (Maliye müfettişleri, hesap uzmanları, 

gelir kontrolörleri ile vergi kontrol memurlarının verdikleri ransenyman raporları) 

şeklinde istihbarat evraklarının neler olduğu sayılmıştır. 34.maddede yönetmelikte 

belirlenen usul ve esaslar dahilinde arşivlerden yararlanabilecek olan vergi incelemesine 

yetkililer sayılmıştır. 

Bu Yönetmelik, Gelirler Genel Müdürlüğü bünyesinde “Vergi İstihbarat Şubesi” 

oluşturana kadar kısmen uygulanmıştır. 1989 yılında kurulan bu şube, vergi yükümlüleri 

hakkında yapılacak denetimlerde ve değerlendirmelerde esas alınmasında fayda görülen 

bilgileri toplamak, toplanan bilgilerin bilgisayar kayıtlarına geçirilmesini sağlamak, 

bilgisayarlardan alınan bilgilerle sistemli bir istihbarat arşivi oluşturmak ve bu bilgileri 

denetim birimlerinin hizmetine sunmak üzere kurulmuştur455.  

 

2. Toplanan Bilgilerin Gizliliği Ve Korunması 

 

Toplanan bilgilerin gizliliği ve korunması ile ilgili, iç hukukta ve uluslararası 

hukukta çeşitli kaynaklar yer almaktadır. İç hukukta, Anayasa ve Vergi Usul Kanunu, 

uluslararası hukukta, AİHS ve “Kişisel Verilerin Otomatik İşlemden Geçirilme Sürecinde 

Bireylerin Korunması Hakkında Sözleşme”, hükümleri sayılabilir. 

 

a. Ulusal Hukuk  

 

aa. Anayasa 

 

Ülkemizde de bireyler hakkında toplanan kişisel nitelikli verilerinin korunması 

hakkının temelini oluşturacak Anayasal hükümler bulunmaktadır. Her şeyden önce kişisel 

nitelikli veri üzerindeki hakkın korunması, aslında o kişisel nitelikli verinin ilişkin olduğu 

yaşam ilişkisine ait özgürlük alanının da korunması anlamına gelmektedir ve kişisel 

                                                
455 ŞEKER, s.386. 
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nitelikli verilerin kamusal organlar tarafından toplanması, işlenmesi, değerlendirilmesi, 

devri vs. faaliyetler karşısında kamusal iktidarın sınırlanması anlamında bireyin hakkı 

olup, bu hak temel hakların korunmasına da hizmet eder456. Bu bağlamda Anayasada 

kişisel verilerin korunmasına hizmet eden düzenlemeler; hukuk devleti ilkesi (AY.md.2), 

bireyin maddi ve manevi varlığını serbestçe geliştirme hakkı (AY. md.17/I), insan onuru 

(AY. Başlangıç par. 6), özel yaşamın ve aile yaşamının gizliliği hakkı (AY.md.20), konut 

dokunulmazlığı (AY.md.21), haberleşmenin gizliliği (AY.md.22), dini ve vicdani 

kanaatleri açıklamaya zorlanamama (AY. md.24/III), düşünce ve kanaatleri açıklamaya 

zorlanamama (AY. md. 25/II) gibi temel hakları içeren düzenlemelerdir. 

Türkiye kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak Avrupa Konseyinin Kabul 

ettiği 108  Nolu sözleşmeyi imzalamıştır. Esasen Avrupa Birliğine girme yolunda olan 

ülkemizin başka bir seçeneğinin bulunmaması bir yana, gerek özel ve gerek kamu 

hukuku sistemimiz dikkate alındığında kişisel veriler için en iyi koruma, bu konuda yasal 

bir düzenleme yapmakla sağlanabilir. Bu çerçevede ilgili bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarının ve Türkiye Bilişim Derneği’nin temsilcileri ile  bilim danışmanlarından 

oluşan bir çalışma grubu, Adalet Bakanlığı’nın başkanlığında yaptığı uzun süren 

çalışmalar sonunda, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Taslağı"nı hazırlamış, ancak 

henüz bu taslak yasalaşmamıştır. Bunlarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacaktır.  

 

bb. Vergi Usul Kanunu 

 

Yükümlülerin vergisel durumları ile ilgili toplanan bilgilerin istihbarat 

arşivlerine konulması ve günümüzde bunun bilgisayarlar vasıtasıyla yapılması, bu 

bilgilerin korunması sorununu ortaya çıkartır. VUK 152.maddede, istihbarat arşivlerinde 

toplanan bilgilerin gizli olarak saklanacağı belirtilmiştir. Bu gizlilik aynı zamanda VUK 

5/1.maddede457 düzenlenen vergi mahremiyetinin de bir gereğidir. Bu maddenin birinci 

fıkrasında yapılan tanımlamaya göre; yükümlünün özel hayatına ait “şahsi sır”, iş 

                                                
456 DOĞAN, Mehmet, “Kişisel Verilerin Korunmasında AB Standartları ve Türkiye’nin Durumu”, 
http://www.bilisimsurasi.org.tr/listeler/tbs-hukuk/Mar/att-0044/01/Kişisel Verilerin Korunması 
Üzerine. 
457 VUK Madde 5: “Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili 
kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya 
mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları 
ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef’ine kullanamazlar;1. Vergi muameleleri ve 
incelemeleri ile uğraşan memurlar;2.Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da 
görevli olanlar; 2. Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler; 4.Vergi işlerinde 
kullanılan bilirkişiler. Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam 
eder”.   
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hayatına ait “ticari sır” ve meslek hayatına ait “mesleki sır” niteliğindeki bilgiler vergi 

mahremiyetinin konusunu oluşturmaktadır458.   

Vergi mahremiyetinin korunmasına ilişkin kural VUK 5/1.fıkrada belirtildikten 

sonra, maddenin 2, 3 ve 4.fıkralarında vergi mahremiyetinin istisnaları belirtilmiştir459.  

Ancak bu istisnalardan hareketle açıklanan bilgiler ele alınarak yükümlülerin haysiyet, 

şeref ve haklarına tecavüz edilemeyecek, aksine hareket edenler hakkında TCK’nun 480, 

481 ve 482.maddelerindeki “hakaret ve sövme” suçları için öngörülen cezalar üç misli 

artırılarak hüküm olunacaktır(VUK 5/son).  

5252 Sayılı Yasanın460 12.maddesi ile 765 Sayılı TCK yürürlükten 

kaldırılmakla, VUK 5/son maddenin bu yasaya yollama yapan hükmünün uygulanma 

sorunu gündeme gelecektir. “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda 213 Sayılı Vergi Usul 

Kanunu ile ilgili değişiklikler bölümünde VUK’nun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının; 

“Açıklanan bu bilgiler ele alınarak mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz 

edilemez.” şeklinde değiştirilmesi öngörülmüş, ancak madde metninde aykırılığın 

yaptırımı konusunda eskisinden farklı olarak Ceza Kanununa yollama yapılmamıştır. Bu 

durumda fiil niteliğine göre; 5237 Sayılı TCK’nda  hakareti düzenleyen 125.madde, 

“Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”ın düzenlendiği TCK’nun 132-

140.maddeler arasındaki yada 239.maddedeki yaptırımlardan biri ile cezalandırılabilir.     

                                                
458 SABAN, Vergi Hukuku, 3. Basım, s.191. 
459VUK,  “Madde:5-…..Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık 
Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları 
(zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve 
unvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerin verildiği yıl içinde dairenin münasip 
yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunur. Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu ilan orada da 
yapılır. 
              Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği 
halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir.Maliye Bakanlığı 
bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalar ile 
ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler 
verilebilir. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Sahte veya 
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit 
olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek 
odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz.Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve 
kurumlar da bu madde yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin 
açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir. 
              Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri 
her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden 
vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile 
mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar. İlan ve levhalara 
ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir….”. 
460 13/11/2005 Tarih ve 25642 Sayılı R.G’de yayımlanan 04/11/2004 Tarih ve 5252 Sayılı Yasanın 12. 
Maddesi ile, 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle 765 Sayılı TCK tüm ek değişiklikleriyle birlikte 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Ayrıca aynı taslakta vergi mahremiyetini ihlali düzenleyen VUK 362.maddenin 

“Bu Kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymağa mecbur olan kimselerden bu 

mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre 

cezalandırılır” şeklinde değiştirilmesi öngörülmüştür. Demek ki; tasarının ilgili 

hükmünün aynen kanunlaşması halinde “vergi mahremiyetini ihlal” suçu 5237 Sayılı 

TCK’nun  “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin 

açıklanması”nı düzenleyen 239.maddesine461 göre cezalandırılacaktır. 

 

b. Uluslararası Hukuk 

 

aa. AİHS’nde 

 

Uluslararası Hukuk açısından bakıldığında toplanan kişisel bilgiler, AİHS’nin 

“özel hayatın ve aile hayatının korunması”nı düzenleyen 8.maddesi koruması altındadır.  

Bir devletin yetkili temsilcileri tarafından bir birey hakkında rızası olmaksızın 

kişisel veri toplaması her zaman söz konusu kişinin özel hayatını ilgilendirdiğinden 

Sözleşmenin 8/1.fıkrası kapsamında değerlendirilmektedir. Bu bağlamda vergi 

makamlarının kişisel harcamaların detaylarını(ve böylece özel hayatın detaylarını) 

açıklama zorunluluğu getirmesi462 ile birlikte; birey hakkında bilgilerin nasıl toplanacağı, 

kimlerin toplayacağı, izlenecek prosedür ve nasıl korunacağı da 8.madde bağlamında 

önemlidir.  

AİHM Rotaru-Romanya Davasında; davacı Romen İstihbarat Teşkilatının 

(RIT), kendisi hakkında yanlış ve küçük düşürücü olduğunu iddia ettiği bilgiler içeren 

kişisel bir dosyaya sahip olduğunu belirtmiştir. Buradaki temel konu, bireyin özel 

hayatına müdahaleye izin veren bir kanunun davacı tarafından erişilebilir ve sonuçlarının 

tahmin edilebilir olup olmadığıydı. Burada mahkeme öncelikle, yürütmenin bir yetkisini 

gizli kullandığı durumlarda keyfi uygulama olma riskinin özellikle yüksek olduğuna 

                                                
461 5237 Sayılı TCK, MADDE 239. - [1] Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu 
ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya 
ifşa eden kişi, şikâyet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere 
verilmesi veya ifşa edilmesi hâlinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur. 
[2] Birinci fıkra hükümleri, fennî keşif ve buluşları veya sınaî uygulamaya ilişkin bilgiler hakkında da 
uygulanır.  
[3] Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faile 
verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu hâlde şikâyet koşulu aranmaz. 
[4] Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya 
mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır”. 
462 KILKELLY, s.12. 
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dikkat çekerken, ulusal kanunlarda; 

- Ne tür bilgilerin kaydedileceği, 

- Hakkında bilgi toplama ve saklama gibi gözetim önlemlerinin 

alınabileceği insan kategorileri, 

- Bu tür önlemlerin hangi şartlarda alınabileceği, 

- İzlenecek prosedür, 

- Ne kadar eski bilgilerin saklanacağı veya bu bilgilerin ne süreyle 

saklanacağı, 

- Uygulanan önlemlere ve saklanan bilgilere ilişkin denetim prosedürü, 

Gibi bilgilerin olmadığından bahisle Mahkeme 8.maddenin ihlal edildiğine karar 

vermiştir463.  

Malone-Birleşik Krallık Davasında ise; “…gizli gözetim önlemlerinin 

uygulamaya geçirilmesi, söz konusu kişiler veya genel olarak kamu tarafından açık 

olmadığı için, yürütmeye verilen yasal taktir yetkisinin sınırsız bir güç olarak ifade 

edilmiş olması hukukun üstünlüğüne karşıdır. Bu nedenle yetkililere verilen taktir 

yetkisinin kapsamı ve uygulama yöntemi, bireye keyfi müdahaleye karşı gerekli korumayı 

sağlayacak biçimde ve alınan önlemin meşru amacı göz önünde bulundurularak, 

kanunda yeterince açıklıkla belirlenmelidir…”464 diyerek ulusal kanunların özel hayata 

ait bilgileri nasıl kullanacağı ve saklayacağı konusunda yeterince ve açık bir biçimde 

belirlemediğine, bu yetkilerin kullanımı konusunda sınır belirleyen bir hükmün 

olmadığına değinerek yine benzer nitelikte bir karar vermiştir.   

Burada kişisel verilerin korunması ve saklanması yanında bir diğer önemli konu 

ise; kişisel verilerin üçüncü kişilere ve kamuya ifşası sorunudur. Bir bireyin özel 

hayatı ve aile hayatı açısından kişisel verilerin korunması temel bir öneme sahip iken, bu 

verilerin üçüncü kişilere ve kamuya açıklanması daha ağır bir biçimde özel hayata 

müdahale anlamı taşıdığından; bu yapılırken ulaşılmaya çalışılan amaç ve verilerin 

kullanımı hakkındaki önlemler göz önünde bulundurularak, bilgilerin ifşasındaki kamu 

yararının, bireyin mahremiyet hakkından daha ağırlıklı ve önemli olması 

gereklidir465. 

 

                                                
463 AİHM, Rotaru-Romanya, 04.05.2000 Tarihli Kararı, KILKELLY, s.28-29.  
464 AİHM, Malone-Birleşik Krallık, 02.08.1984 Tarihli Kararı, KILKELLY, s.28.. 
465 KILKELLY, s.40-41. 
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bb. Kişisel Verilerin Otomatik İşlemden Geçirilme Sürecinde Bireylerin 

Korunması Hakkında Sözleşme 

 

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve dolaşımı;  yalnızca ifade hürriyeti, özel 

hayatın, aile hayatının ve haberleşmenin korunması veya gizliliği hakkındaki hükümlerle 

korunamaz ve özel bir düzenleme de gerektirir. Bu nedenle 1981'de Avrupa Konseyine 

üye ülkeler otomatik işlemden geçen veriler alanında bireyin korunması amacıyla 

“Kişisel Verilerin Otomatik İşlemden Geçirilme Sürecinde Bireylerin Korunması 

Hakkında Sözleşme(Convention for  the protection of individuals with regard to 

automatic processing of personal data)” imzaya açılmış ve Ülkemiz tarafından da 

gecikmeksizin imzalanmıştır. Sözleşme daha sonra 1986’da yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşme kişisel verilerin korunması konusunda genel ilkeleri tespitle yetinmektedir. 

Sözleşme’nin uygulanabilmesi için ayrıntıların taraf devletler iç hukuklarında yapılacak 

düzenlemelerle mümkün olacaktır. Ülkemiz, henüz bu konuda bir düzenlemeyi 

yürürlüğe koymadığından, imzalamakla birlikte Sözleşme’ye taraf olamamıştır.  

Sözleşmenin 8.maddesi kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak; 

              “1. Herkes kendini ilgilendiren kişisel nitelikli verilerin korunma hakkına 

sahiptir. 

               2. Bu veriler, belirli amaçlarla ve ilgili kişinin rızası temelinde ya da yasa 

tarafından öngörülmüş olan bir başka mesnet gereği, dürüstçe kullanılmak zorundadır. 

Herkesin kendisi hakkındaki toplanmış verilere erişmek ve bunlarda düzeltme 

yaptırabilmek hakkı vardır.  

               3. Bu kurallara uyulması bağımsız bir yetkili merciin denetimine tâbidir”. 

Hükmünü içermektedir.  

Sözleşme şimdilik bağlayıcı olmamakla birlikte Avrupa Anayasası gibi işlem 

görmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği 108 Nolu Sözleşmeye bağlı tavsiye kararlarına koşut 

olarak süratle direktifler çıkarmaya başlamıştır466.  

Ancak devletler hukuku açısından bir sözleşmenin imzalanması, onun daha 

sonra onaylanacağına dair bir karine oluşturmaktadır. Söz konusu Sözleşmenin 4. 

                                                
466 (1)AB Direktifi 95/96/EC: Verilerin Korunması (EU Directive 95/46/EC: The Data Protection 
Directive ). (2)AB Direktif 97/96: Telekomünikasyon kesiminde verilerin korunması hk (EU Directive 
97/66/EC The Data Protection Telecommunications Directive).  (3)AB Direktif 2002/58: Özel hayatın 
korunması ve elektronik iletişim hk. (Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the 
Council of 12 july 2002 concerning the processing of personal data and protection of privacy in the 
electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications), 
AKILLIOĞLU, Tekin, “İdari Usul ve Kişisel Verilerin Korunması", www.idare.gen.tr/akkillioglu-
idariusul.htm , 11 Ağustos 2004. 



 175 

maddesi gereğince Sözleşmenin onaylanabilmesi için, imzalayan devletin sözleşmede 

öngörülen ilkeler çerçevesinde bir yasa kabul etmesi zorunludur. Bu zorunluluk 

karşısında Adalet Bakanlığınca, “Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı Taslağı” 

hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.   

Taslak, hem özel sektör hem de kamu sektöründe toplanan kişisel verileri 

kapsamına almıştır. Dolayısıyla, kişisel verilerin gerçek kişilerle tüzel kişiler veya kamu 

kurum ve kuruluşlarınca işlenmesinde uygulama alanı bulacaktır. Söz konusu veriler 

geleneksel dosyalama yöntemiyle işlenebileceği gibi, otomatik işleme de tabi tutulabilir. 

Her iki yöntem de Taslak kapsamındadır.  

Taslakta belirlenen kişisel veri işleme yöntem ve ilkeleri şunlardır; kişisel 

veriler yasal ve dürüst olarak toplanacak ve işlenecektir, veriler ancak belirli ve meşru 

amaçlarla muhafaza edilebilir, veriler amaca aykırı olarak açığa vurulamaz, veriler, 

güncel olarak ve kullanış amacına yeterli sürede muhafaza edilecektir, kişinin hakkındaki 

verileri öğrenme yanlışları düzeltme ve sildirme hakkı vardır467. Taslak kanunlaşana 

kadar değişikliğe uğrayabilir. Ancak genel olarak taslak incelendiğinde Avrupa 

Konseyinin 108 Nolu sözleşmesine koşut olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır.  

Sözleşmeyi henüz onaylamadığımız için, Sözleşmenin oluşturduğu korumadan 

yaralanamamakla birlikte; problem AİHS kuralları çerçevesinde formüle edildiğinde, 

AİHS’nin oluşturduğu etkin koruma alanından yararlanılabilir. Bireysel başvuru yolunun 

açık olması ve AİHM’nin zorunlu yargı yetkisi tanındığından bu sonuca ulaşıyoruz. 

Sözleşmenin özellikle altını çizdiği “özel hayata saygı” ve “kişiler arası bilginin özgür 

                                                
467 AHİ, M.Gökhan, “Mernisin Hukuki İncelemesi”, http://www.hukukcu.com/bilimsel/kitaplar/ 
mernis.htm, Ayrıca taslağın içeriğine bakıldığında; belirlenen görevleri yapmak üzere tüzel kişiliğe; 
idari ve mali özerkliğe sahip ve doğrudan Başbakana bağlı "Kişisel Verileri Koruma Kurumu"nun 
kurulması öngörülmektedir. Uygulamada bir taraftan, hakkında veri toplanan kişi ile veri toplayan ve 
işleyen kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında, diğer taraftan verileri işleyen kamu ve özel 
sektör kurum ve kuruluşları ile Verileri Koruma Başkanlığı arasında uyuşmazlıklar çıkacağında kuşku 
yoktur. Uyuşmazlıkların nasıl çözümleneceği hususu Taslak'ta düzenlenmiştir. Bu konuda özel sektör 
ve kamu sektörü arasında ayırım yapılmış ve kamu görevlerinin daha iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla kamu sektörü lehine bir yaklaşım benimsenmiştir. Taslağa göre; hakkında veri toplanan veri 
süresi kişi ile bunları işleyen özel sektöre mensup kişiler arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde, bunun 
çözüm yeri "Verileri Koruma Yüksek Kurulu"dur. Tarafların kurul kararlarına karşı adli yargı nezdinde 
itiraz hakkı vardır. Her halde, kişilik hakları ihlal edilen bireyin tazminat hakkı saklı tutulmuştur. Konu 
bir hususi hukuk sorunu, yani kişilik haklarının korunması olduğu için, idari bir makam olmasına 
rağmen, kurul kararlarına karşı adli yargının görevlendirilmesinin işin mahiyetine daha uygun olacağı 
düşünülmüştür. Tasarıda öngörülen ilkelerin kamu kurum ve kuruluşlarınca ihlal edilmesi halinde ise, 
Verilerin Korunması Başkanlığı kendiliğinden veya ilgili kişinin başvurusu üzerine konuyu inceleyecek 
ve gerekli ikazlarda bulunacaktır. Hukuka aykırılığın giderilmemesi durumunda konu, verileri işleyen 
kamu kurum ve kuruluşunun bağlı olduğu bakanlığa intikal ettirilecek ve ayrıca Başbakanlığa da bilgi 
verilecektir. Ancak, bu halde de ilgilinin kamu kurum ve kuruluşundan tazminat isteme hakkı saklı 
tutulmuştur. Mevzuatı incelenen devletlerin tümünde, kişilik hakları ihlalinin ağırlık derecesine göre, 
para veya hapis cezaları verildiği gözlenmiştir. Bu çerçevede, Tasarıda ihlal keyfiyetinin ağırlık 
derecesine göre para veya hapis cezaları öngörülmüştür. 
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akışı” kavramları, AİHS’nin 8.maddesindeki “özel ve aile yaşamına saygı hakkı” ile 

10.maddedeki “ifade özgürlüğü” kavramlarına karşılık gelmektedir468.  

Ayrıca, kişisel verilerin toplanması, bilişim sistemlerine yerleştirilmesi ve 

işlenmesinde belirlenen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde, 5237 Sayılı Türk Ceza 

Kanununda belirlenen yaptırımların uygulanması sözkonusudur469.  

 
VI. VERGİ YÜKÜMLÜSÜNÜN BİLGİ İSTEME HAKKI  

 

1. Uluslararası Hukukta 

                                             

Vergi yükümlüsünün bilgi edinme hakkı konusu; AİHS’nin “özel hayat ve aile 

hayatına saygı gösterilmesi hakkı”nı düzenleyen 8.maddesi,  “ifade özgürlüğü”nü 

düzenleyen 10.maddesi ve “adil yargılanma hakkı”nı düzenleyen 6.maddesi kapsamında 

değerlendirilebilir.  

Bireyin özel yaşam hakkı, kendisi ile ilgili toplanan bilgilerin korunması 

yanında, bu bilgilere ulaşma ve düzeltme haklarını da içerir. AİHS’nde karşılığını bulan 

ve Anayasal güvencelere de bağlanmış bu haklar, yönetimin, bilgi işlem süreçlerinde 

kişilerin özel hayatı ile ilgili bilgileri korumasını ve kişilerin bilgiye ulaşmak haklarını 

sağlamayı ifade eder470. Sözleşmenin 8.maddesi kapsamında değerlendirilen kişisel 

veriler hakkında en önemli başvuru konusu; devlet kayıtlarında kişisel verilerin 

bulunmasından çok, bireyin kendi hakkındaki kişisel verilere erişememesine ilişkindir.   

                                                
468 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Bası, s.186-187. 
469 Konu, 5237 Sayılı TCK’nun, İkinci Kitap, İkinci Kısım, “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına 
Karşı Suçlar” Başlıklı Dokuzuncu Bölümünde, 135-140.maddeleri arasında düzenlenmiştir.    
Kişisel verilerin kaydedilmesi, Madde 135. - [1] Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden 
kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir. [2] Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, 
ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya 
sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne 
göre cezalandırılır.  
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, Madde 136. - [1] Kişisel verileri, hukuka 
aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.  
Nitelikli hâller, Madde 137. - [1] Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; a) Kamu görevlisi 
tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın 
sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  
Verileri yok etmeme, Madde 138. - [1] Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın 
verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir 
yıla kadar hapis cezası verilir.  
Şikâyet Madde 139. - [1] Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele 
geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması 
şikâyete bağlıdır.  
Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, Madde 140. - [1] Yukarıdaki maddelerde 
tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur.  
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AİHM bireyin kendi hakkındaki kişisel verilere erişim hakkını 

değerlendirdiği kararında; öncelikle bireyin bu konuda temel bir hakka sahip olduğuna 

vurgu yapmıştır. Ardından, kamu yararı açısından nesnel ve güvenilir bilgi edinmek ve 

gizli bir kamu kayıt sistemi oluşturmak arasında önemli bir bağ olduğu, erişimin kayıtlara 

katkıda bulunanın onayına bağlı olduğu bir sistemin en azından 8.maddeye uygun 

olduğu, ancak kayıtlara katkıda bulunan bir tarafa ulaşılamadığı veya söz konusu tarafın 

uygunsuz biçimde rızasını vermediği durumlarda; bilgilere erişim izninin verilip 

verilmeyeceği konusunda nihai karar verecek bağımsız bir otorite bulunması gerektiği, 

aksi taktirde 8.maddenin ihlal edilmiş olacağına karar vermiştir471.   

Sözleşmenin 6.maddesinin 3/b fıkrası; kendisine bir suç yöneltilen herkesin 

savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olma hakkı olduğunu 

belirtir. “adil yargılanma hakkı” ve bu hakkın bünyesinde barının “silahların eşitliği 

ilkesi”nin bir gereği olarak; 8.maddenin (3-b) fıkrası, bireyin kendini temize çıkarmak ve 

cezasını hafifletmek amacıyla yetkili makamlar tarafından toplanan veya toplanabilecek 

tüm ilgili unsurlara erişme olanağına da sahip olmasını da içerir472.   

Sözleşmenin “ifade özgürlüğü” başlıklı 10.maddenin koruma alanlarından biri 

de; “bilgi ve kanaatlere ulaşma özgürlüğü”dür. AİHM kararlarında bilgi ve kanaate 

ulaşma özgürlüğü, daha ziyade medya ile ilgili olup, medyanın halka bilgi ve fikirleri 

aktarma özgürlüğü olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında AİHM, bu özgürlüğün 

içinde, halkın özellikle kamu çıkarını ilgilendiren konularda yeterli biçimde 

bilgilendirilmesi hakkının da olduğu kanısındadır473.  

Bilgi edinme hakkı, daha geniş açıdan düşünüldüğünde ise, ifade ve haberleşme 

özgürlüklerinin kaynağı olarak değerlendirilirken, yönetimde açıklık iletişim özgürlüğü 

bağlamında ifade edilmektedir474. İletişim özgürlüğü ise bilginin özgür akışını sağlar ve 

tam bu noktada yönetimin bilgiyi elde etmesi yanında bireyin de bilgiye ulaşma hakkı 

tespit edilir475.   

 

 

                            

                                                                                                                                       
470 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Basım, s.188.  
471 AİHM, Gaskin-Birleşik Krallık, 07.07.1989 Tarihli Kararı, KILKELLY, s.40-41. 
472 AİHM, Jespers-Belçika, MOLE/HARBY, s.54-55. 
473 MACOVEİ, Monica, İfade Özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10.Maddesinin 
Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, İnsan Hakları El Kitapları, No:2, s.12. 
474 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Bası, s.188. 
475 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Bası, s.188. 
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2. Ulusal Hukukta 

 

a. Anayasada 

  

Anayasada “bilgi edinme hakkı”, “dilekçe hakkı” başlığını taşıyan 74.maddede 

yer almaktadır. Anayasa yanında konu Bilgi Edinme Kanunu476 nda ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler iki temel yol olarak görünmelidir477.  

1982 Anayasası’nın “dilekçe hakkı” başlığını taşıyan 74.maddesi; “Vatandaşlar 

ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar, kendileriyle 

veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.Kendileriyle ilgili başvurmaların 

sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.Bu hakkın kullanılma 

biçimi kanunla düzenlenir”. hükmünü içermektedir. Bu madde gereğince vatandaşların ve 

Türkiye’de ikamet eden yabancıların(karşılık esası gözetilmek şartıyla) kendileri 

hakkında kamu kurumlarından bilgi isteme hakkı bulunmaktadır. Anayasanın bu 

maddesinden hareketle 3071 Sayılı “Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun”478 

1984 yılında yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ise 2003 yılında 

yürürlüğe girmiştir. Her iki Kanun açısından bilgi edinme hakkını aşağıda inceleyeceğiz.   

Bilgi edinme hakkı ile ilgili bir diğer Anayasa hükmü ise AİHS’nin 8. 

maddesine karşılık gelen 20.maddedir. Anayasanın 20.maddesine göre; Herkes, özel 

hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve 

aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Özel hayat hakkının tanımı yapılırken; kişinin 

kendine ait olduğu, kişinin diğerlerine ya da toplumun tamamına ait olmadığı, kendine 

ait yaşamı olduğu nun altı çizilmiştir479. Yukarıda Uluslararası hukuk bahsinde 

belirtildiği gibi, bireyin özel yaşam hakkı, kendisi ile ilgili toplanan bilgilerin korunması, 

bilgilere ulaşma ve düzeltme haklarını da içerir480.  

Diğer yandan Anayasanın “hak arama hürriyeti” başlıklı 36.maddesinde ise;  

“Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı 

veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.Hiçbir 

                                                
476 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kanun No: 4982, Kabul Tarihi: 09/10/2003, R.G. Tarihi: 24/10/2003, 
R.G. Sayısı: 25269 
477 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Bası, s.188. 
478 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Kanun No: 3071, K.Tarihi:01/11/1984,R.G.Tarihi: 
10/11/1984, R.G. Sayısı: 18571 
479 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Bası, s.188. 
480 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Bası, s.188. 
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mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz”. denilerek “adil 

yargılanma hakkı”ndan söz edilmektedir. Adil yargılanma hakkının içeriğinde yer alan 

silahların eşitliği ilkesinden hareketle, kişi kendini savunmak için gerekli bilgi ve 

belgelere ulaşma hakkına da sahip olacaktır.  

 

b. Diğer Mevzuat Hükümlerinde 

 

VUK’nun 413.maddesi; “Mükellefler, Maliye Bakanlığından veya Maliye 

Bakanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi 

uygulanması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında 

izahat isteyebilirler. Yetkili makamlar yazı ile istenecek izahatı yazı ile veya sirkülerle 

cevaplamak mecburiyetindedirler. Alacakları cevaplara göre hareket eden mükelleflerin 

bu hareketleri cezayı istilzam etse dahi ceza kesilmez”. hükmünü içermektedir.  

VUK 413.maddede yükümlülerin vergi idaresinden “vergi durumları” hakkında 

izahat isteyebilecekleri belirtilmiştir. Bu maddede belirtilen yükümlülerin vergi 

idaresinden isteyebilecekleri izahat talebi “vergi durumları” hakkında olup, vergi 

istihbarat arşivindeki kendi, ailesi ve işletmesi hakkında tutulan bilgileri 

kapsamamaktadır.  

O halde bu başlık altında çözümlenmesi gereken soru; yükümlülerin, vergi 

idaresinin kendileri hakkında bilgi toplama hükümlerine göre topladıkları bilgilere ulaşıp 

ulaşamayacaklarıdır. Bu soruya cevap bulmak için konuyu 4982 Sayılı “Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu” ve 3071 Sayılı “Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun” 

hükümleriyle birlikte değerlendirmek gerekir.  

3071 S.K., 1982 Anayasasının dilekçe hakkı başlıklı 74.maddesine koşut olarak 

hazırlanmış olup, Bu Kanunla Anayasal bir düzenleme olan dilekçe hakkının kullanımına 

ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Kanunun “dilekçe hakkı” başlıklı 3.maddesine göre; 

vatandaşların ve karşılık esası gözetilmek şartıyla yabancıların kendileriyle veya kamu ile 

ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara 

yazı ile başvurma hakları vardır.  

Dilekçe hakkı ile birlikte değerlendirilmesi gereken 4982 S.K.’nun “amaç” 

başlıklı 1.maddesinde; Kanunun amacının; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan 

eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını 

kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek olduğu belirtildikten sonra 

2.maddesinde; bu Kanunun kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanacağı ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
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Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri saklı tutulduğu belirtilmiştir.  

Bu iki düzenlemeden özellikle 4982 S.K. üzerinde durmakta fayda var. Kanunun 

tanımlar başlıklı 3.maddesinde; bilgi, belge ve bilgi ve belgelere erişimden ne anlaşılması 

gerektiğinin tanımlanmıştır, buna göre; 

Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun 

kapsamındaki her türlü veriyi, 

Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, 

basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, 

kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her 

türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını, 

Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve 

kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, 

kopya verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin 

aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini, 

İfade etmektedir. Bu Kanun hükümlerine göre herkesin(yabancıların karşılık 

esasına göre) bilgi edinme hakkı olduğu gibi(Madde 4), kanunda yer alan istisnalar 

dışında kamu kurum ve kuruluşları her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların bilgisine 

sunmakla yükümlüdür(Madde 5).     

   

(1) 4982 Sayılı Kanunun Dördüncü Bölümünde “bilgi edinme hakkının 

sınırları” belirlenmiştir. Buna göre; 

-  Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler(Madde 16), 

- Ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca 

sebep olacak bilgi veya belgeler(Madde 17), 

- Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya 

belgeler(Madde 18), 

- İdari soruşturmalar ile adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya 

belgeler yasada belirlenen şartlarda istisnaya tabidir(Madde 19-20), 

- Özel hayatın gizliliği, haberleşmenin gizliliği ve ticari sır niteliğindeki bilgi ve 

belgeler(Madde 21,22,23), 

- Kurum ve kuruluşların kamuyu ilgilendirmeyen, sadece kendi personeli ve 

kurum içi uygulamalara ilişkin düzenlemeler(Madde 25),  

ve Kanunda belirtilen diğer durumlar bilgi edinme hakkının istisnalarını 

oluşturmaktadır. 
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(2) 4982 Sayılı Kanunda bilgi edinme hakkının sınırları yanında, bu 

sınırlamaların istisnaları da belirtilmiştir; 

- sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin olup 

da; bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek 

nitelikte ise(Madde 18),  

- Yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden kişinin çalışma 

hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar,(Bu şekilde sağlanan bilgi 

edinme hakkı işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz.Madde 15). 

- Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri 

görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş 

tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, (Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbi, mali, 

hukuki ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan 

kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas 

teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır.Madde 26). 

Burada 23.maddede “ticari sır” niteliğindeki bilgi edinme hakkının istisnasının 

oluşturan bilgi ve belgelere değinmekte fayda olacaktır. Madde metninde “Ticari sır” 

niteliğindeki bilgi ve belgelerden, bilgi edinme hakkından yararlanacak olanın dışında, 

üçüncü kişiler hakkında “ticari sır” niteliğinde olanlarını anlamak gerektiğinden, 

yükümlünün VUK hükümlerine göre kendisi veya işletmesi hakkında toplanan bilgi ve 

belgeleri kapsamadığının kabulü gerekir. 

 4982 S.K.’nun (2) numaralı başlık altında belirtilen maddeleri, Anayasanın 

74.maddesi ve AİHS ve AİHM kararları ışığında; VUK’nun bilgi toplama hükümlerine 

göre yükümlü hakkında vergi idaresince toplanan ve vergi istihbarat arşivlerinde saklanan 

bilgi ve belgeler “bilgi edinme hakkı” kapsamında değerlendirilmelidir. Buna göre, vergi 

yükümlüleri, vergi idaresince VUK’nun 148 vd.maddeleri gereğince kendisi, ailesi veya 

işletmesi hakkında toplanan ve vergi istihbarat arşivlerinde saklanan bilgileri, 4982 Sayılı 

“Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”nda belirlenen usullerle öğrenebilmelidirler.    
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

İNCELEMEYE YÖNELİK VERGİ DENETİM ARAÇLARI 

 

& 8. VERGİ İNCELEMESİ 

 

I.  KAVRAM  

 

Vergi incelemesi kavramı hakkında yapılan tanımlardan bazılarında vergi 

incelemesi, vergi revizyonu olarak nitelendirilmekte, vergi incelemesinin ilmi anlamda 

vergi revizyonu olduğu belirtilmektedir481.  Vergi incelemesinin araştırma ve revizyon 

olmak üzere iki yönünün bulunduğunu belirten açıklamalarda; defter, kayıt ve belgeler 

üzerinde inceleme yapılmasının revizyon yönünü, mükellef ve mükellefiyetle ilgili maddi 

olaylar, kayıtlar ve mevzuların her türlü delille tespitinin ise araştırma yönünü 

oluşturduğu belirtilmektedir482.     

Bazı tanımlarda ise vergi incelemesinin idarenin bir araştırma faaliyeti olduğu 

belirtilmektedir. Vergi incelemesi, yükümlülerin ödeyecekleri vergilerin doğruluk 

derecesini araştırma faaliyetidir483. Vergi İncelemesi, beyanların ve ödenmesi gereken 

vergilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla yükümlülerin defter, kayıt ve belgeleri ve 

envanteri üzerinde yapılan derinlemesine bir araştırmadır484. Vergi incelemesi, 

yükümlünün ödediği verginin,  defter, hesap kayıt ve belgeler ile gerekli olduğu taktirde 

yapılacak muhasebe dışı envanter ve araştırmalardan elde edilecek bulgulara 

uygunluğunun incelenerek, doğruluğunun saptanması ve sağlanmasıdır485.   

Bu tanımlardan ve VUK’nun vergi incelemesini düzenleyen 134 vd. 

maddelerinden hareketle vergi incelemesi; “Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamak amacıyla, defter, kayıt ve belgeler ve sair her türlü 

araştırmalar ile vergi idaresinin yetkili denetçileri tarafından yükümlüler nezdinde 

yapılan denetim faaliyetidir” şeklinde tanımlanabilir.   

Tanımlardan da anlaşıldığı gibi, vergi incelemesinde sadece defter, belge ve 

                                                
481 ŞEKER, s.34, ŞAMLIOĞLU, CAN, İsmail, “Türkiye’de Vergi Denetimi Uygulaması ve Eleştirisi”, 
Maliye Dergisi, Eylül-Ekim 1981, Sayı:53, s.66.  Maliye Bakanlığı, Revizyon ve İşletmelerde Vergi 
İncelemesi, Maliye Bakanlığı Gel.Gen.Müd.Hizmete Özel Yayını, Güneş Matbaası, Ankara 1973.       
482 ÖZBALCI, s.405. 
483 AKTÜRK, İsmail, “Türkiye’de Vergi Kaybı Sorunu ve Önlenmesi Çareleri”, 9 Eylül Ün.İ.İ.B.F., 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 1984, s.136. 
484 ÖNCEL/ÇAĞAN/KUMRULU, s.100. 
485 DENETİM İLKE VE ESASLARI, 1.Cilt,s.100, AKDOĞAN, s.4. 
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kayıtlar değil, değişik kaynaklardan toplanacak bilgilerin de değerlendirilmesi 

sözkonusudur. Bunun için de her türlü imkandan yararlanılır486. Örneğin; vergi dairesi 

kayıtları, istihbarat arşivi bilgileri, tanık ifadeleri, mükellefle yapılan muamelelerde taraf 

olanlardan alınan bilgiler, maddi kontroller, mükellefin hayat seviyesi gibi. Nitekim  

VUK’nun 134. maddesini değiştiren 2365 Sayılı Kanunun 22.maddenin gerekçesinde de, 

vergi incelemesinin her türlü delilden yararlanılarak yapılacağı açıkça ifade edilmiştir487. 

Vergi incelemesinin amaçları çeşitli şekillerde belirtilmiştir. Vergi incelemesinin 

amacının; modern vergicilikte doğru ve gönüllü beyanı sağlamak olduğu488,  vergi 

beyannamelerini güvenilir hale getirmenin ve vergi kaçakçılığı ile mücadele etmenin en 

etkili yolu olduğu489, yükümlülerin gerçek dışı beyanlarda bulunabilmeleri nedeniyle 

beyanların doğruluğunun araştırılması ve incelenmesi gerektiği490, yükümlülerin 

beyanlarını doğruluğunu denetlemek olduğu491 belirtilmiştir. Bu açıklamalardan vergi 

incelemesinin araştırma ve önleme fonksiyonlarının492 olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

sayılanların tümü vergi incelemesinin amaçlarındandır. Beyan esasına dayanan vergi 

sistemimizde, beyanları güvenilir hale getirmek, doğru beyanı sağlamak amaçlanmalı, 

bunun dışında ille de yükümlülere ceza sonuçlu işlem yapmak asıl amaç olmamalıdır493. 

Nitekim vergi incelemesinin amacı “maksat” başlığını taşıyan VUK’nun 134.maddesinin 

1.fıkrasında; “ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve 

sağlamak” olduğu belirtilmiştir.  

 

II. İNCELEME YETKİSİ 

 

İnceleme yetkisi, incelemeye kimlerin yetkili olduğu yanında, incelemeye tabi 

olanların da tespitini gerektirir.  

 

                                                
486 ÖZBALCI, s.406.  
4872365 Sayılı Kanun değişikliğinden önce VUK’nun 134.maddesinde vergi incelemesinin amacı; 
“defter, hesap ve kayıtlara dayanılarak ödenmesi lazım gelen vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit 
etmek ve sağlamak” olduğu belirtilmiş, 2365 Sayılı Kanunun 22. maddesiyle bugünkü halini almıştır. 
Değişikliğin gerekçesinde; “modern vergi inceleme anlayışı, defter ve belge ile kısıtlı olmaksızın vergiyi 
doğuran olayın gerçek mahiyetini tespite matuf bilcümle araştırma, karşılaştırma ve iktisadi gerçekleri 
nazara alma ve bu olayın tespitinde her türlü delilleri değerleme gibi geniş bir muhteva kazanmıştır” 
denilerek vergi incelemesinin amacı açıklığa kavuşturulmuştur.       
488 ŞAMLIOĞLU, Servet, Tatbikatta Vergi İncelemesi ve İnceleme İle İlgili Esaslar Hakkında Ders 
Notları, Maliye Bakanlığı Gel.Gen.Müd. Eğitim Merkezi, Ankara 1971, s.1. 
489 TURHAN, Salih, Vergi Teorisi ve Politikası, Der Yayınları, İstanbul 1987, s.93. 
490 AKSOY, Şerafettin, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul 1989, s.74. 
491 KANETİ, Vergi Hukuku, s.169. 
492 AKDOĞAN, s.10-11, KANETİ, Vergi Hukuku, s.169. 
493 ŞEKER, s.36. 
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1.İncelemeye Yetkililer 

 

VUK’nda incelemeye yetkili memurlar sayılmıştır. Bunun yanında 3568 Sayılı 

Yasa kapsamında yeminli mali müşavirlerce yapılan “tasdik” işlemi vardır. Bu işlem, 

nitelik olarak vergi denetimi olmasının yanında, bir inceleme sürecini de ifade eder. Bu 

özelliğinden dolayı, meslek mensuplarının inceleme yetkisine de değinmekte fayda 

vardır.   

 

a.Vergi İdaresinin İncelemeye Yetkili Memurları 

 

Vergi idaresi içersinde vergi incelemesine yetkili olanlar VUK 135.maddede tek 

tek sayılmıştır. Bunlar;  

 

-  Hesap uzmanları ve hesap uzman yardımcıları, 

- İlin en büyük mal memuru (Defterdar), 

-  Vergi denetmenleri ve vergi denetmen yardımcıları, 

-  Vergi dairesi müdürleri, 

-  Maliye müfettişleri ve maliye müfettiş muavinleri, 

-  Gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri, 

 

Bu sayılanlardan hesap uzmanları ve hesap uzman yardımcıları , maliye müfettiş 

ve yardımcıları ile gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler kontrolörleri tüm ülke 

genelinde vergi denetimi yapabilmeye yetkili kılınmış iken, diğerlerinin sadece kendi 

çalıştıkları bölge içinde denetim yapma yetkileri vardır.  Ancak sürdürdükleri incelemeler 

dolayısıyla gereken karşıt incelemeleri bölge dışında da yapabilirler494.   

Bunların yanında, VUK’nun 75.maddesine göre, takdir komisyonları görevleri 

dolayısıyla, kendilerine intikal eden olay ve işlemlerle sınırlı olarak vergi inceleme 

yetkileri vardır495.   

Yukarıda sayılanlar dışındaki; vergi idaresi memurlarının ve diğer kamu 

kurumlarında denetim görevini yapan memurların vergi incelemesi yapmaya yetkileri 

yoktur. Örneğin vergi idaresinde görevli yoklama memurunun, diğer kurumlarda 

denetimle görevli iş müfettişinin, adliye müfettişinin, Sayıştay denetçisinin vergi 

                                                
494 ÜREL, Gürol, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara, Şubat 2003, 
s.259. 
495 ÜREL, s.258. 
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incelemesi yapmaya yetkisi olmadığı gibi, incelemeye yetkili olmayan bir kişi tarafından 

düzenlenen rapora dayanılarak vergi tarh edilemeyeceği gibi ceza da kesilemez.  

Vergi incelemesine yetkili olanlar dışında vergi idaresine intikal ettirilen 

raporlar, ihbar telakki edilmesi gereken bir belge niteliğinde olup, bu raporlar üzerinden 

tarhiyat yapılması hukuka aykırıdır496. Nitekim Danıştay; iş müfettişi497, yeminli mali 

müşavir498, bankalar yeminli murakıpları499, Sayıştay denetçisi500 gibi vergi incelemesine 

yetkili olmayan denetçilerce düzenlenen raporlara dayanılarak tarh işlemi 

yapılamayacağına karar vermiştir. 

5345 Sayılı Yasa ile Gelir İdaresi, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra 

teşkilatlanmasından ayrı, özerk bir kurum haline getirilirken, defterdarla Gelir İdaresi 

birbirinden bağımsız bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu nedenle 5345 Sayılı Yasadan sonra 

ilin en büyük mal memuru sıfatıyla defterdarın vergi inceleme yetki ve görevinin 

olmadığı söylenebilir.     

                                                
496 EROĞLU, Nurettin, Açıklamalı ve İçtihatlı Vergi Usul Kanunu, Adalet Matbaacılık, 2.Baskı, 
Ankara 1995, s.208. 
497“…VUK’nun 135. maddesinde, vergi incelemesinin hesap uzmanları, hesap uzman muavinleri, ilin 
en büyük mal memuru, kontrol memurları veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılacağı, maliye 
müfettişlerinin, maliye müfettiş muavinlerinin, gelirler kontrolörlerinin ve stajyer gelirler 
kontrolörlerinin ise her hal ve takdirde inceleme yetkisini haiz olduğunun hükme bağlandığı, bu 
hükümlerden, iş müfettişinin vergi inceleme yetkisini haiz olmadığının ve dolayısıyla düzenlediği 
raporun vergi tarhına esas alınamayacağı…” gerekçesiyle cezalı tarhiyatı kaldıran yerel mahkeme 
kararını “…Yoklama fişi ile gerçek durum tespit edilmeye çalışılmış ise de iş müfettişliği raporunda 
sözü edilen işçinin yoklama tarihinde işyerinde çalışmaması nedeniyle ifadesine başvurulamadığı gibi, 
diğer işçileri veya şantiye şefi nezdinde bir yoklama ya da vergi incelemesi yapılmadığı 
anlaşıldığından, sadece iş müfettişliği raporundaki tespitler esas alınarak tarh edilen vergi ve cezanın 
terkininde isabetsizlik görülmemiştir…” gerekçesiyle onamıştır. Danıştay 3.D, E: 1996/4412, K: 
1998/695, Tarih: 04.03.1998, DKD, Sayı:97, s.235. 
498 “…Yeminli mali müşavirlerin vergi incelemesi yapmaya yetkileri bulunmadığından, yeminli mali 
müşavirce düzenlenen rapora dayanılarak tarhiyat yapılamaz…”, Danıştay 3.D, E: 1998/1493, K: 
1999/4417, Tarih: 09.12.1999, DKD, Sayı:103, s.269. 
499 “…213 sayılı Kanunda vergi incelemesi yapmaya yetkili oldukları belirlenmiş olanlar tarafından ve 
adı geçen kanun hükümleri uyarınca yapılmış bir vergi incelemesi bulunmadıkça, bankalar yeminli 
murakıpları veya yardımcıları tarafından düzenlenen raporlara dayanılarak vergi tarhiyatı 
yapılamaz…”, Danıştay 3.D, E: 1998/705, K: 1999/3359, Tarih: 14.10.1999,DKD. Sayı:103, s.291. 
500 Bu olayda; vergi idaresi Sayıştay denetçisinin raporuna göre cezalı tarhiyat yapmıştır. Davacı 
yükümlü buna karşı vergi mahkemesine dava açmış, vergi mahkemesi ise yapılan tarhiyatta yasaya 
aykırılık görülmediği gerekçesiyle davayı ret etmiştir. Yükümlünün temyizi üzerine Danıştay konuya 
ilişkin verdiği kararında; “…213 sayılı Vergi Usul Kanununun incelemeye yetkililer başlıklı 135. 
maddesinde vergi incelemesinin; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin en büyük mal 
memuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları veya vergi dairesi müdürleri tarafından 
yapılacağı, maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri, gelirler kontrolörleri ve stajyer gelirler 
kontrolörlerinin her hal ve takdirde vergi incelemesine yetkili olduğu belirtilmiştir…Dosyanın 
incelenmesinden, davacı şirketin tarh dosyası üzerinde Sayıştay Denetçisinin yaptığı inceleme sonucu 
yazdığı yazıdaki bilgiler dikkate alınarak ikmalen tarhiyat yapıldığı anlaşılmakta olup, vergi 
mahkemesince öncelikle, 213 sayılı Kanunun sözü edilen madde hükmüne göre vergi incelemesi 
yapmaya yetkili olanlar tarafından bir inceleme yapılmadan Sayıştay Denetçisinin tarh dosyası 
üzerinde yaptığı inceleme sonucu yazdığı yazının vergi tarhiyatına esas alınıp alınamayacağı hususu 
araştırılıp, değerlendirilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken uyuşmazlığın esasının incelenerek 
davanın reddi yolunda karar verilmesinde isabet görülmemiştir…”, gerekçesiyle yerel mahkeme 
kararını bozmuştur. Danıştay, 3.D., E. 1997/2939, K. 1998/2348, T. 16.06.1998, DKD, Sayı:98, s.219. 



 186 

 

b. Meslek Mensupları 

 

3568 Sayılı Yasanın 12/1 maddesi ile YMM’lere gerçek ve tüzel kişilerin veya 

bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat 

hükümleri, muhasebe standartları ile muhasebe prensiplerine uygunluğunu ve hesapların 

denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etmek görev ve yetkisi verilmiştir. Aynı 

yasanın 12/3.fıkrasında; kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali 

tabloların, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş 

bir belge olarak kabul edileceği, ancak çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve 

inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklı olduğu 

belirtilmiştir.   

3568 Sayılı Yasa, eleman yetersizliği nedeniyle tam olarak yapılamayan vergi 

denetimi yapma, vergi idaresine yardımcı eleman sağlama amacıyla çıkarılmıştır501. 

Yasanın genel gerekçesine bakıldığında da, YMM’lerin tasdik yetkisiyle Maliye 

Bakanlığının vergi denetimi konusunda ağır yükünü hafifletmenin amaçlandığı açık 

olarak belirtilmiştir. 

Ancak, YMM’ler VUK 135.maddede sayılan vergi incelemesine yetkililer 

arasında sayılmadıkları gibi, yaptıkları tasdik işlemi VUK 134 vd.maddelerinde 

düzenlenen vergi incelemesi değildir. Vergi incelemesi bir kamu hukuku kurumu olup, 

devletin mükellefleri denetleme yollarından biri iken; tasdik, bir özel hukuk kurumu 

olup, özel hukuk kişileri tarafından mükelleflerin tasdikin amacı doğrultusundaki 

bilgilerinin doğruluğunu sağlamaya yöneliktir502.  

YMM, tasdike ilişkin inceleme sürecinde birtakım delillerin toplanması ve 

bunların değerlendirilmesi sonucunda kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcılığı 

olmayan(çünkü inceleme yapılır), mükellef ve üçüncü kişi ve kurumlar için tasdik 

kapsamıyla sınırlı doğruluk karinesi yaratan, tespit niteliğindeki tasdik işlemi yapar503.  

Nitekim Danıştay kararları da; yeminli mali müşavirlerin yapacakları tasdik 

kapsamındaki incelemenin VUK’nun 134 ve devamı maddelerindeki vergi incelemesi 

                                                
501 ÖZALP, Derya, “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu ve Geçiş Dönemi”, Panel Notları, Maliye Eski Gelirler Kontrolörleri Yardımlaşma 
ve Mali Eğitim Vakfı ile G.Ü. İ.İ.B.F., Dedeman Oteli, 7 Temmuz 1989, Ankara, s.41, ŞEKER, s.113,  
502 SABAN,  “Yeminli Mali Müşavirin Tasdikten Doğan Hukuki Sorumluluğu, s.2. 
503 SABAN, “Yeminli Mali Müşavirin Tasdikten Doğan Hukuki Sorumluluğu, s.2. 
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olmadığı504, vergi incelemesi yapmaya yetkileri bulunmadığından, yeminli mali 

müşavirce düzenlenen rapora dayanılarak tarhiyat yapılamayacağı505 şeklindedir.  

Böylece, YMM’lerce düzenlenen tasdik raporu bir vergi inceleme raporu olmayıp tek 

başına vergi tarhına ve ceza kesilmesine konu olamayacaktır.   

 

2. İncelemeye Tabi Olanlar 

  

Vergi incelemesinde asıl amaç, yükümlünün beyanının defter, belge, kayıt ve 

diğer maddesel olgulara göre doğru olup olmadığını ortaya koymaktır506.  Bu nedenle 

VUK ve diğer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, belgelerini muhafaza ve ibraz 

etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemesine tabidirler(VUK 

137).  

VUK 172 ve 173. maddelerde defter tutmak zorunda olan ve olmayanlar 

belirtilmiş, 232-236.maddelerinde belge kullanma mecburiyeti, 253-256.maddelerinde ise 

muhafaza ve ibraz ödevleri düzenlenmiştir. VUK’nun 172.maddesine göre defter tutma 

mecburiyetinde olanlar; ticaret ve sanat erbabı, ticaret şirketleri, iktisadi kamu 

müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, serbest meslek erbabı ile 

çiftçilerdir. Vergi incelemesine tabi bu gerçek ve tüzel kişilerin yanında belge düzenleme, 

muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olanlar da vergi incelemesine tabidirler. 

Bunların yanı sıra, faaliyetleri verginin konusuna girmekle birlikte, çeşitli nedenlerle 

vergiden istisna olanlar da, zaman içersinde vergilemeden uzak tutan koşulları ihlal etmiş 

olma ihtimallerinden dolayı, vergi incelemesine alınabilirler507.   

VUK 137.maddede VUK’nun yanında diğer kanunlarda defter kullanma 

mecburiyeti olanlar denilmektedir. TTK’nun 66.maddesi508 düzenlemesine göre her tacir 

                                                
504 Danıştay, Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, E. 1999/89, K. 1999/439, T. 22.10.1999, Benzer 
kararında Danıştayın gerekçesi; “…bir yükümlünün tasdik kapsamına giren beyanname, mali tablo, 
belge veya bildirimini onaylaması gereken yeminli mali müşavirin, söz konusu muamelenin öncesindeki 
diğer işlemleri de incelemesini gerekli kılacaktır. Bu tür bir inceleme, Vergi Usul Kanununun 134 üncü 
maddesinde tanımlanan ve ancak aynı Yasanın 135 inci maddesinde belirtilen kamu görevlisi 
durumundaki inceleme elemanları tarafından yapılabilecek vergi incelemesi ve onun doğal sonucu olan 
karşıt inceleme niteliğinde değildir. Buradaki karşıt inceleme, tebliğde de belirtildiği gibi iade veya 
mahsup edilecek katma değer vergisinin tutarı ve gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan 
matrah ve vergiye ilişkin rakamların doğruluğunun tespitine imkan verme amacına yönelik ve 
mükelleflerin söz konusu işlemleriyle sınırlı bulunmaktadır...” şeklindedir. Danıştay, Vergi Dava 
Daireleri Genel Kurulu, E. 1997/7, K. 1998/268, T. 9.10.1998. 
505 Danıştay 3.D, E:1998/1493, K:1999/4417, T:09.12.1999, DKD, Sayı:103, s.269. 
506 KANETİ, Vergi Hukuku, s.169. 
507 KIZILOT, Şükrü, Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara 1995, s.1264. 
508 TTK’nun  “Defter Tutma Mükellefiyeti” başlıklı 66.maddesi aynen şöyledir; “ Her tacir, ticari 
işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak münasebetlerini ve her iş yılı içinde elde edilen 
neticeleri tespit  etmek maksadıyla, işletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri ve 
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defter tutma mecburiyetindedir. O halde TTK’na göre defter tutma mecburiyeti olan her 

tacir de vergi incelemesine tabi olacaktır.   

Defter ve hesap tutmak, kanıtlayıcı belgeleri saklamak mecburiyetinde olan bu 

yükümlülerin büyük bir kısmı; ticari kuruluşlar, tarımsal kuruluşlar ve serbest meslek 

erbabından oluşmaktadır. İncelemeye tabi olanlardan kimlerin inceleneceği ise, vergi 

idaresince hazırlanan çalışma plan ve programlarında belirlenen ilkeler doğrultusunda 

beyanname seçimi yapılmak suretiyle saptanır509. Bunun yanında vergi kaçakçılığına 

yönelik ihbar ve bilgilerin alınması ve yürütülen vergi incelemesi sırasında bu 

incelemeye bağlı olarak diğer yükümlülerinde incelenmesi gereği, incelenecek 

yükümlülerin saptanmasında esas alınmaktadır510. 

 

III. İNCELEMEYE SEVK USULLERİ 

 

Vergi incelemesi, mükelleflerin vergi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirip 

getirmediklerini belirlemek amacıyla yapılır. Mükelleflerin incelemeye alınması çeşitli 

nedenlere dayanabilir; bir konu genel olarak taranırken şüphe duyulması, sektör 

incelemeleri sırasında, karşıt incelemeler nedeniyle, ihbar olması durumunda, düzeltme 

beyannamelerinin verilmesi akabinde, beyannamede dikkat çekecek noktaların 

bulunması, bazı cari hesapların şişkinliği, yüksek tutarlı iade talepleri, sürekli olarak zarar 

edilmesi, sürekli olarak devreden KDV gibi511. 

Vergi yükümlülerinin tamamının incelemeye tabi tutulması oldukça güç, hatta 

                                                                                                                                       
bilhassa, diğer kanunların hükümleri mahfuz kalmak üzere, aşağıdaki defterleri Türkçe olarak tutmaya 
mecburdur:   
    1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;                                                                  
    2. Hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, 
belediyeler gibi amme hükmi şahısları tarafından kurulan ve hükmi şahsiyeti bulunmayan ticari 
işletmeler ile dernekler tarafından  kurulan ticari işletmeler ve bunlara benzeyen ve hükmi şahsiyeti 
olmayan diğer  ticari teşekküller, karar defteri hariç yukarki bentte yazılı defterleri;        
    3. Tacir hakiki şahıs ise karar defteri hariç olmak üzere birinci bentte yazılı defterleri veya 
işletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece işletme defteri.                                                                              
    Tacirlerin işletmeleriyle ilgili işler dolayısıyla aldıkları mektup, yazı, telgraf, fatura, cetvel, senet 
gibi vesika ve kağıtlarla ödemelerini gösteren vesikaları ve yazdığı mektup, yazı ve telgraf namelerin 
kopyalarını ve mukaveleleri, taahhüt ve kefalet ve sair teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi 
belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde saklamaları mecburidir”.       
      TTK’nun 68.maddesinde ise defter tutma mecburiyetinde olanlara, bu defterleri saklama 
zorunluluğu getirilmiştir; “Defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse ve işletmeye devam eden 
halefleri defterleri son kayıt tarihinden ve saklanması mecburi olan diğer hesap ve kağıtları 
tarihlerinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklamaya mecburdurlar”.  TTK’nda 10 yıl olan saklama 
mecburiyeti VUK 253 ve 254.maddelerde 5 yıldır. Vergi incelemesi yönünden bu 5 yıllık süre 
aranacaktır.                                                                           
509 DENETİM İLKE VE ESASLARI, 1.Cilt,s.104. 
510 DENETİM İLKE VE ESASLARI, 1.Cilt,s.104. 
511 “vergi incelemesi nasıl yapılır”, www.vergiportali.com.  
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imkansızdır. Vergi incelemesinin, özellikle incelenecek bildirimlerin seçiminin belirli bir 

çalışma planı ile saptanması gerekmektedir. Bu nedenle vergi incelemelerine genelde 

yıllık çalışma planları ve programlarında belirlenen ilke ve kriterler dikkate alınmak 

suretiyle başlanılmaktadır. İlk ve olağan incelemeye sevk usulü “bildirim-beyanname 

seçimi”dir. Bir diğer incelemeye sevk usulleri ise; vergi dairelerinden bazı durumlarda 

vergi incelemesi yapılması gerektiği düşüncesi ile incelemeye sevk, yapılan ihbarlar 

sonucunda incelemeye sevk512 ve VUK 367/2 maddesi gereğince C.Savcılığının talebi 

üzerine incelemeye sevktir.   

 

1. Bildirim-Beyanname Seçilerek İncelemeye Sevk  

 

İncelenecek bildirimlerin rasgele seçimi halinde, incelemenin başarıya ulaşması 

güçtür. Ayrıca bu durum, bazı mükelleflerin defalarca incelemeye tabi tutulup, 

bazılarının incelenmemesi sonucunu doğurabilir ki, bu istenilen bir durum değildir. Bu 

nedenle incelenecek beyan ve bildirimlerin belirli plan ve program dahilinde yapılması 

gereği ortaya çıkmaktadır513. İşte vergi yükümlüsünün incelemeye sevkinin olağan 

yöntemi bildirimlerin ve beyannamelerin seçimidir. İncelenecek bildirimlerin seçimi 

bakımından ülkemiz uygulamasında tam bir birlik yoktur. Her bir inceleme biriminin 

yıllık plan ve programlarında belirlenen ilkelere göre sektörler ve işkolları itibariyle 

beyannameler ayrılmakta ve toplu incelemeye sevk edilmektedir.  

Münferit olarak vergi incelemesine tabi tutulacak bildirimlerin seçimi 

konusunda hesap uzmanları kurulunun uygulaması örnek olarak verilebilir. Hesap 

uzmanları kurulu bünyesinde çeşitli bildirim seçim ölçüleri kullanılır; haklarında 

izlenecek mükellefler kartı açılanlar ve durumları kuşku uyandıranlar, daha önceki 

incelemelerde vergi kaçırdıkları saptananlar ve önemli kusurları bulunanlar, sürekli 

olarak zarar bildiriminde bulunanlar, hiç inceleme görmemiş olanlar, bir önceki yılın 

incelenecek bildirimler listesine girmiş olmakla birlikte o yıl incelenmemiş bildirimler, 

bildirdikleri gelirler sürekli ve büyük ölçüde dalgalanma gösterenler, ticari kazançlarda; 

karları öz sermayelerine oranla düşük olanlar, genel giderleri gayri safi kara oranla çok 

yüksek olanlar, zirai kazançlarda; zirai zarar bildirip de bunu öbür kazançlarına mahsup 

edenler, serbest meslek kazançlarında; iş türü ve çalışma alanındaki duruma göre, 

giderlerinde olağanüstü yükseklik görülenler514 gibi. 

                                                
512 ŞEKER, s.131. 
513 AKDOĞAN, s.85. 
514 AKDOĞAN, s.86-87. 
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Bunların yanında, ihbar yapılıp da kurulca ciddi bulunanlar, kurul başkanlığınca 

incelenmesi istenenler, büyük firmalar, bu belirtilenler dışında kalıp da, örnekleme 

yöntemiyle saptananlar da incelemeye alınırlar515.     

 
2. Vergi Dairesinden İncelemeye Sevk   

                    

Vergi daireleri vergi mükellefleri ile bire bir ilişki içersinde olan ve vergi 

yönetiminin önemli fonksiyonlarını yerine getiren birimdir. Her türlü vergisel olayın 

uygulama birimi vergi daireleri olunca, incelemeyi gerektiren bazı durumların tespiti 

vergi dairelerince yapılmaktadır. Özellikle VUK 30.madde gereğince resen tarhiyatı 

gerektiren durumun tespiti halinde, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konular vergi 

incelemesine sevk edilmekte yada takdir komisyonlarına sevk edilmektedir.  

                   

3. İhbar Nedeniyle İncelemeye Sevk 

 

Yükümlülerin vergi kaçakçılığı fiilleri yada vergi mevzuatına aykırı davranışları  

vergi idaresine herhangi bir kişi tarafından ihbar edilebilir. Bu ihbar üzerine vergi 

idaresince yükümlü incelemeye sevk edilebilir. Ancak ihbar, incelemeye sevk için tek 

başına yeterli değildir. İhbar üzerine incelemeye sevk için, ihbar konusunun ciddi olması 

ve bununla ilgili bazı ön araştırmalar yapılması gerekir. 

 

4. Savcılığın Talebi Üzerine İncelemeye Sevk 

 

VUK 367.madde gereğince; vergi kaçakçılığı suçundan kovuşturma ve 

soruşturma yapılabilmesi ancak vergi incelemesine yetkili denetçi tarafından “vergi 

kaçakçılığı suçu raporu” düzenlenmesine ve bu raporun VUK 367.madde hükmüne 

uygun olarak savcılığa suç duyurusu olarak bildirilmesine bağlıdır. Bu aynı zamanda 

soruşturma ve kovuşturma şartıdır.  

Ancak savcılık vergi kaçakçılığı suçunun işlendiğini vergi idaresinin bu 

bildirimi dışında, yaptığı bir soruşturma sırasında yada kendisine yapılan bir ihbar veya 

sair herhangi bir surette öğrenebilir. Bu durumda savcılık VUK’nun 367/2.maddesi 

gereğince; hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep 

edecektir. Savcılığın bu talebi üzerine vergi idaresi inceleme yapmak üzere denetçi 

                                                
515 AKDOĞAN, s.87.  



 191 

görevlendirecek ve yükümlü hakkında incelemeye başlanacaktır. Yapılan inceleme 

sonucunu ise rapor şeklinde savcılığa bildirecektir.  

  

IV. İNCELEMEDE ZAMAN VE YER 

 

1.Zaman 

 

İncelemede zamanla ilgili değinilmesi gereken iki konu vardır. Bunlardan biri, 

inceleme zamanı iken, diğeri incelemeye başlama zamanıyla ilgilidir.  

 

aa.İnceleme Zamanı 

  

Vergi incelemesinin amacı, mükelleflerin defter, belge ve işlemlerini araştırmak 

suretiyle vergilendirme ile ilgili konuların doğruluğunu saptama olunca, mükellefe 

inceleme ile ilgili önceden haber verilmesi bu amacın gerçekleşmesi bakımından 

sakıncalı olacağı düşüncesiyle, mükellefe inceleme zamanı bildirilmemektedir. VUK’nun 

138/1 maddesinde “vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi 

mecburi değildir”, denilmek suretiyle mükellefe önceden incelemenin ne zaman 

yapılacağının bildirilmesi konusunda bir zorunluluk getirilmemiş, konu idarenin takdirine 

bırakılmıştır. İncelemenin özelliği ve verginin türüne göre, mükelleflerin önceden 

hazırlık yapmaları gerekmekte ise önceden haber verilebilmektedir516.  

Vergi incelemesinin istisnaları dışında mükellefin işyerinde yapılmak zorunda 

olduğundan, hazırlığını yapan inceleme elemanı doğrudan mükellefin işyerine gidip 

incelemeye başlayabilir. İşyerinde inceleme yapılırken defter ve belge istemek için bir 

süre belirlenmediğinden, inceleme elemanının takdirine göre kısa bir süre verilebilir. 

Vergi yükümlüsünün defter, kayıt ve belgelerinin doğruluğu karinesi, zaten işletmenin 

böyle bir denetime hazır olduğu varsayımını gerektirmektedir517.   

Vergi incelemesi, sonucu alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh 

zamanaşımı süresine kadar her zaman yapılabilir(VUK 138/2). Tarh zamanaşımı518 VUK 

                                                
516 EROĞLU, s.209, AKDOĞAN, s.75. 
517 ŞEKER, s.168. 
518 VUK 114.maddede her ne kadar tarh zamanaşımı süresi denmişse de; doktrinde haklı olarak bunun 
tahakkuk zamanaşımı olduğu belirtilmiştir. Nitekim bu maddedeki ifade tarh ve tebliğ aşamalarını 
kapsadığı gibi, VUK 22.maddedeki tahakkuk işlemi tanımlanmıştır. Buna göre VUK 114.maddede 
tanımlanan zamanaşımı, tahakkuk zamanaşımı olup, “tarh zamanaşımı” ibaresi teknik olarak yanlış bir 
düzenlemedir. ŞEKER, s.123, ÖNCEL/ÇAĞAN/KUMRULU, s.132-138.  
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114.maddesine göre; vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından 

başlayarak beş yıldır. Bu beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler 

zamanaşımına uğrar. O halde bu zamanaşımı süresince her zaman inceleme 

yapılabilecek, zamanaşımı süresi geçmiş işlemlerin ise incelenmesi söz konusu 

olamayacaktır. Zamanaşımının dolmasıyla vergi alacağı ortadan kalkacağı gibi, 

zamanaşımı mükellefin müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın resen 

gözetilecektir(VUK 113). Bu durumda vergi incelemesi sonucunda yapılan tarh işleminin 

yükümlüye tebliğ edildiği(ekinde vergi incelemesi raporu bulunan vergi ihbarnamesi 

tebliğ edilir) gün zamanaşımı süresi dolmuşsa vergi alacağı kalkmış olacağından hukuken 

hiçbir geçerliliği kalmayacaktır.  

İnceleme zamanına ilişkin VUK’nun 138.maddesinin son fıkrasında; önceden 

inceleme yapılmış veya matrahın resen takdir edilmiş olmasının, yeniden inceleme 

yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline519 mani olmadığı belirtilmiştir. Ancak 

Danıştay kararında da belirtildiği gibi; aynı dönem için aynı veriler esas alınmak suretiyle 

ikinci bir inceleme raporuna istinaden tarhiyat yapılamayacak, aynı dönemde ikinci bir 

tarhiyat yapılması için içerik bakımından farklı veriler bulunması gerekecektir520.  

Danıştay bir başka kararında; aynı dönemde birden fazla ikmalen tarhiyat yapılabilmesine 

karşılık, yeni bir matrah farkı tespit edilmedikçe, birden fazla resen tarhiyat nedeni için, 

birden fazla resen tarhiyat işlemi yapılamayacağına521 karar vermiştir. 

İnceleme elemanları nezdinde inceleme yapılanan muvafakati olmadıkça resmi 

çalışma saatleri dışında inceleme yapamayacakları gibi incelemeye devam edemezler. 

Ancak tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması ise 

resmi çalışma saatleri dışında işyerinde faaliyeti sekteye uğratmamak şartıyla 

yapılabilir(VUK 140/1.fıkra.2.bent).    

İnceleme elemanlarınca yapılacak incelemenin süresi, incelemenin konusuna, 

kapsam ve önemine, inceleme sırasında çalıştırılacak olanların sayısına, işletmenin 

büyüklüğüne, iş hacmine göre değişiklik göstereceğinden önceden kesin bir süre 

belirlemek mümkün değildir522. İnceleme için kesin bir süre belirlemezse de incelemenin, 

inceleme için gerekli makul sürede bitirilmesi mükellef hakları açısından önemlidir. 

                                                
519 Bu maddede geçen “tarhiyatın ikmali” ibaresi “ikmalen tarh” anlamına gelmemektedir. Danıştay, 
4.D., 21.04.1977 T., 2713/1101 S.Karar, ŞEKER, s.172.  
520 Danıştay, 4.D., 19.03.1985 T., 701/870 S.Karar, ŞEKER, s.172. 
521 Danıştay, 4.D., 09.10.1987 T., 4718/2764 S.Karar, ŞEKER, s.173. 
522 ŞAMLIOĞLU, Servet, Tatbikatta Vergi İncelemesi ve İnceleme İle İlgili Esaslar Hakkında Ders 
Notları, Maliye Bak.Gel.Gen.Müd. Eğ.Mrk., Ankara 1971, s.10, ŞEKER, H.Nezih, Hukuksal Yapısıyla 
Vergi İncelemesi, s.169. 
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bb.İncelemeye Başlama Zamanı 

 

İnceleme yapacağı yükümlü ve iş koluna ilişkin gerekli bilgileri toplayan 

inceleme elemanının incelemeye başlamadan önce bazı durumlarda yükümlüye 

bildirimde bulunması gerekir. İnceleme kural olarak yükümlünün işyerinde 

yapılacağından, işyerinde yapılacak inceleme için yükümlüye bildirim yapılması 

gerekmezken (VUK 138/1), dairede inceleme şartlarının gerçekleşmesi halinde 

incelenecek defter ve belgeler yükümlüden yazı ile istenilmesi gerekir(VUK 139/3).   

İncelemenin ne zaman başlamış sayılacağı ve bunun tespiti önemlidir. Özellikle 

VUK 371.maddesinde yer alan pişmanlık müessesesinden yükümlünün yararlanıp 

yararlanamayacağı ve yükümlünün yerine getirmek zorunda olduğu ödevleri açısından 

önemlidir. Zira yükümlünün pişmanlıktan yararlanması için nezdinde vergi incelemesine 

başlanılmamış olması gerekir.  

Yükümlünün inceleme sırasında bazı ödevleri vardır. İnceleme elemanına 

çalışma yeri göstermek, inceleme ile ilgili her türlü izahatı vermek, incelemenin dairede 

yapılması halinde defter ve kayıtları ibraz etmek gibi. İncelemeye ilişkin bu ödevler 

incelemenin başlaması ile doğmaktadır. İncelemenin işyerinde yapılması halinde vergi 

incelemesine başlama tutanağının inceleme elemanı ve nezdinde inceleme yapılan 

yükümlü yada yetkili temsilcisi tarafından karşılıklı imzalanması ile inceleme 

başlayacaktır. Eğer dairede inceleme yapılacaksa incelemenin başlama zamanı, vergi 

inceleme elemanı tarafından yükümlüden incelenecek defter ve kayıtlarını isteyen yazının 

yükümlü veya yetkili temsilcisine tebliğidir.   

İnceleme tutanağı, incelemeye başlama zamanının tespiti açısından hukuki bir 

belge niteliğindedir. Yükümlünün pişmanlık hükümlerinden faydalanmasında, 6183 

Sayılı Yasaya göre “teminat isteme”, “ihtiyatı haciz” ve “ihtiyati tahakkuk” 

uygulamalarında etkiye sahiptir. VUK 371.maddesine göre; yükümlünün pişmanlık 

hükümlerinden faydalanabilmesinin bir şartı da; “Haber verme dilekçesinin yetkili 

memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı 

veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (kaçakçılık suçu teşkil 

eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması” 

gereğidir. 6183 Sayılı Yasanın 9/1.fıkrasına göre de; “213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu 

maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli 

muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan 

ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir” hükmü 
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gereğince bu kanuna göre teminat istenmesi için incelemeye başlanmış olması gereği 

belirtilmiştir. Aynı zamanda bu maddeye göre teminat istenmesini gerektiren hallerin 

mevcudiyeti ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk işlemlerinin de dayanaklarından birini 

oluşturmaktadır523. Bu nedenle incelemeye başlama tutanağı düzenlenmediği durumda 

incelemenin ne zaman başladığının tespiti önemlidir. 

VUK’nda incelemeye ilişkin hükümlerinde “incelemeye başlama tutanağı” 

düzenleneceği konusunda amir bir hüküm bulunmadığı gibi, incelemenin ne zaman 

başlamış sayılacağı açıkça belirtilmemiştir. 3787 Sayılı “Bazı Kamu Alacaklarının 

Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun”un 4.maddesinin son 

fıkrasında incelemeye başlamanın tarifi yapılmıştır. Bu maddedeki açıklamaya göre; 

“mükellef nezdinde işe başlama tutanağının alınması, mükellefe davet veya defter ve 

belgelerin istenmesi yazısının tebliğ edilmiş olması, matrah tesisine yönelik tutanak 

düzenlenmesi ya da defter ve belgelerin incelenmek üzere denetim elemanına teslim 

edilmesi” halleri işe başlama olarak nitelendirilmiştir.  

Bu düzenlemeden hareketle; incelemeye başlama tutanağı düzenlenmemişse, 

dairede yapılacak incelemede defter ve belgelerin istenme yazısının tebliğ edildiği, 

işyerinde yapılacak incelemede ise, vergi inceleme elemanının fiilen işyerine gitmesi, 

kimliğini ibraz etmesi ve yapacağı işin mevzuunu(VUK 140/1) açıklamasıyla 

incelemenin başlamış olduğununun kabulü gerekir. Ayrıca bu durumlarda yükümlü 

incelemeye başlandığından da haberdar olacaktır. Ancak bu durumda da gerçekten bir 

                                                
523 Danıştay 4.D; E:2000/423, K:2000/2680, T:08.06.2000,  “…6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrasında "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 
344'üncü maddesi uyarınca vergi zıyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359'uncu maddesinde 
sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanılmış olduğu 
takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden 
tahsil dairelerince teminat istenir" denilmiştir. Anılan kanun 13'üncü maddesinin 1 numaralı bendinde, 
9'uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise 4 numaralı bendinde, 
borçlulardan teminat göstermesi istendiği halde belli müddetle teminat ve kefil göstermemiş yahut 
şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse ihtiyati haczin derhal tatbik olunacağı, 
hükme bağlanmıştır. Yukarıda açıklanması yapılan kanun hükümleri gereğince, teminat istenmesini 
gerektiren hallerde vergi incelemesi yapmaya yetkili memurlarca ihtiyati haciz uygulanacak şirket 
hakkında incelemeye başlanarak en azından bir ön inceleme raporu düzenlenmesi suretiyle kanunun 
9,13 ve 17'nci maddelerine göre gerekli işlemin yapılmasının istenilmesi gerekmektedir. Dava 
dosyasının incelenmesinden, uyuşmazlık konusu ihtiyati hacız işleminin dayanağını teşkil eden 
23.2.1999 günlü yazıda ... Turizm Ticaret Anonim Şirketi, ... Turizm Anonim Şirketi ve ... Otelcilik 
Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili inceleme yapıldığı ancak, davacı şirket hakkında incelemeye 
başlanıldığı yolunda hiç bir açıklamanın bulunmadığı yalnızca söz konusu şirketlerle aralarında 
organik bağ bulunduğu iddiasından hareket edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı şirket ile 
ilgili olarak kanun'un aradığı şartların gerçekleştiğine ilişkin hiç bir tespit yapılmadan, bu şirket 
hakkında tesis edilen ihtiyati haciz işleminde hukuka uyarlık bulunmadığından davanın reddi yolunda 
verilen kararda isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenle, İstanbul 5. Vergi Mahkemesinin 9.11.1999 
günlü ve E:1999/421, K:1999/1272 sayılı kararının bozulmasına 8.6.2000 gününde oybirliğiyle karar 
verildi”.DKD, Yıl: 2000, Sayı:105. 
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vergi incelemesine başlandığının vergi idaresi tarafından ispatı gerekmektedir. Vergi 

incelemesine başlandığının ispatı ise incelemeye başlama tutanağıdır. Tutanağın tanzim 

edilmemiş olması halini, pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ve 6183 Sayılı Yasadaki 

tedbirlerin uygulanması bakımından yükümlü lehine değerlendirilip aksinin ispatı 

külfetini idareye vermek doğru olacaktır.  

Danıştay bir kararında; yükümlü nezdinde incelemeye başlandığının yükümlüye 

yazılı olarak tebliğ edilmediği ya da böyle bir incelemeye başlandığı hususunda tutanak 

düzenlenmediği sürece, yükümlünün VUK 371.maddede yer alan pişmanlık 

hükümlerinden yararlanması gerektiğine karar vermiştir524. Danıştay başka bir kararında 

ise; yoklama memurlarının inceleme yetkilerinin bulunmaması nedeniyle, bunların 

düzenledikleri yoklama fişlerinin incelemenin başladığını gösteren bir belge olmadığına 

kara vermiştir525. Ayrıca; inceleme elemanını, inceleme için görevlendirildiği ancak 

incelemeye henüz başlamadığı durumda, incelemeye başlandığından söz 

edilemeyecektir526.   

 

2. Yer   

 

VUK’nun 139.maddesinde; 
 

“Vergi incelemesi esas itibariyle incelemeye tabi olanın işyerinde 

yapılır. 

 İşyerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri 

sebeplerle, incelemenin işyerinde yapılması imkansız veya mükellef ve vergi 

sorumluları isterlerse, inceleme dairede yapılabilir.  

Bu taktirde incelemeye tabi olanın, lüzumlu defter ve vesikalarını 

daireye getirmesi kendisinden yazılı olarak istenir. 

İncelemenin dairede yapılması halinde, istenilen defter ve vesikaları, 

belli edilen zamanda mazeretsiz olarak getirmeyenler, bunları ibraz etmemiş 

sayılırlar. Haklı bir mazeret gösterenlere defter ve vesikalarını daireye 

getirmesi için münasip bir mühlet verilir”; 

                                                
524 Danıştay 4.D, 2334/1678 Sayılı, T:17.04.1984, ŞEKER, s.145. 
525 Danıştay 4.D, 3090/1337 Sayılı, T:31.03.1986, ŞEKER, s.145. 
526 Danıştay 9.D, E:1994/3253, K:1994/3633, T:27.09.1994, “…Maliye Bakanlığı hesap uzmanları 
kurulunun görevlendirme yazısı. 3787 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca incelemeye başlanılmış 
sayılan haller kapsamında değerlendirilemeyeceğinden söz konusu kanuna göre matrah artırımı 
talebinde bulunan ve tahakkuk eden vergileri ödeyen yükümlü hakkında inceleme raporu sonucuna 
göre tarhiyat yapılamayacağı...”, DKD, Yıl: 1994, Sayı:90. 
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Denilmek suretiyle vergi incelemesinin kural olarak işyerinde yapılacağı, ancak 

zorunlu durumlarda dairede de incelemenin yapılabileceği belirtilmiştir. Buna göre 

incelemenin yapıldığı yer bakımından konu işyerinde ve dairede inceleme olarak iki 

başlık altında incelenecektir.  

 

a. İşyerinde İnceleme(Kural) 

 

VUK 139.maddeye göre kural, incelemenin incelemeye tabi olanın işyerinde 

yapılmasıdır. İşyeri kavramına nerelerin girdiği, “işyeri” başlığını taşıyan VUK 

156.maddede527 belirtilmiştir. İnceleme sırasında, gerektiğinde maddede sayılan tüm 

yerlere gidilerek inceleme yapılabilirse de, denetçinin özellikle işin fiilen yapıldığı yerde 

incelemesini sürdürmesi doğru olur.   

İncelemenin işyerinde yapılması kuralının getirilmesinden amaç; inceleme 

elemanlarının işyerini görmesi, işin türü, özelliği ve işi yapan hakkında bilgi edinilmesini 

sağlamak, kayıtlarda gözüken durumların gerçeğe uygunluğunu araştırmaktır528. Ayrıca  

defterler ve vesikaların daireye getirilmesi ve burada muhafazalarının zorluğu yanında, 

günümüz vergi inceleme uygulamasının mükellefin de işbirliğine gereksinim göstermesi, 

mükellefin işlerinin kesintiye uğratılmaması düşünceleri işyerinde incelemenin gereğini 

ortaya koymaktadır.  

Kural işyerinde inceleme olunca, ancak VUK 139.maddede belirtildiği gibi 

mecburi sebeplerle inceleme dairde yapılabilir. Bu kurala uyulmaması, incelemeye dayalı 

işlemin iptali sonucunu doğurmaktadır. Danıştay yerleşik içtihatlarında, işyerinde 

incelemenin kural olduğunu, ancak zorunlu hallerde ve gerekli usule uyularak dairede 

inceleme yapılabileceğini karar vermektedir;“…213 sayılı Vergi Usul Kanunu`nun 30/3 

üncü maddesinde bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin, madde hükmünde 

sayılan diğer hallerin yanı sıra vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir 

sebeple ibraz edilmemesi hali de re`sen takdir nedeni olarak sayılmışsa da aynı Kanunun 

139 uncu maddesinde, vergi incelemelerinin esas itibariyle incelemeye tabi olanın 

işyerinde yapılacağı, işyerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri 

                                                
527 VUK 156.md.; “Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, 
muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, 
çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur 
büfeleri gibi ticari, sınai zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde 
kullanılan yerdir”.                                               
528 AKDOĞAN, s.77. 
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durumlarda incelemenin dairede yapılabileceği bu takdirde incelemeye tabi olanın 

lüzumlu defter ve vesikalarını daireye getirmesinin kendisinden yazılı olarak isteneceği 

hükme bağlanmış olduğundan, bu hüküm gereğine uyulmadan doğrudan yazı yazılarak 

incelenmek üzere istenilen defter ve belgelerin ibraz edilmediği gerekçesiyle re`sen takdir 

sebebinin varlığından söz edilmesi mümkün değildir…” 529. 

Danıştay KDV iadesi incelemesinde ise; bu incelemenin defter ve belgeler 

üzerinde yapılabileceğinden incelemenin işyerinde yapılmamış olmasının tarhiyatı 

kusurlandırmayacağına karar vermiştir530. 

 

b. Dairede İnceleme (İstisna) 

 

VUK 139. madde gereğince, incelemenin işyerinde yapılması kural olup, istisnai 

haller yine aynı maddede belirtilmiştir. Aşağıda, incelemenin dairede yapılmasının 

koşulları ve buna bağlanan sonuçlar incelenecektir. 

  

aa. İncelemenin Dairede Yapılmasının Koşulları    

 

Kural incelemenin işyerinde yapılmasıdır. Ancak zorunlu hallerde veya 

yükümlünün istemesi durumunda inceleme dairede yapılabilir.     

 

 

                                                
529Danıştay, 4.D., E. 1994/4263, K. 1995/3877, T. 11.10.1995, Corpus. 
530 Danıştay, 11.D., E. 1996/4490, K. 1997/2781, T. 16.09.1997, “...213 sayılı Vergi Usul Kanunu`nun 
139. maddesinde, vergi incelemesinin esas itibarıyla incelemeye tabi olanın işyerinde yapılacağı, 
işyerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin işyerinde 
yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse incelemenin dairede 
yapılabileceği, incelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter veya vesikaları belli edilen 
sürede mazeretsiz olarak getirmeyenlerin bunları ibraz etmemiş sayılacağı, aynı kanunun "defter ve 
belgelerin ibrazı mecburiyeti" başlıklı 256. maddesinde ise, bu kanuna göre defter tutmak 
mecburiyetinde olan gerçek veya tüzel kişilerin bu kısım gereğince muhafaza ettikleri her türlü defter, 
vesika ve karneleri muhafaza süresi içinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve 
inceleme için arz etmeye mecbur oldukları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu`nun 54. 
maddesinin 1. fıkrasında da katma değer vergisi mükelleflerinin, tutulması mecburi defter kayıtlarını 
bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkan verecek şekilde düzenlemeleri gerektiği hükme 
bağlanmıştır…Olayda, inceleme katma değer vergisi iadelerine ilişkin olup yalnızca defter ve belgeler 
üzerinde yapılacağından incelemenin işyerinde yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Kaldı ki, yükümlü 
şirket gayri faal durumda olup incelemenin işyerinde yapılmasına fiziken olanak bulunmadığı da 
açıktır. Bu durumda, mahkemece yükümlünün defter ve belgeleri istenilerek gerekirse bilirkişi 
incelemesi yaptırılmak suretiyle bir sonuca ulaşılması gerekirken, salt incelemenin işyerinde 
yapılmaması nedenine dayalı olarak cezalı tarhiyatın terkin edilmesinde isabet 
görülmemiştir…Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle….sayılı kararının BOZULMASINA, 
16.09.1997 gününde oybirliği ile karar verildi”. 
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aaa. Zorunlu Haller 

 

VUK 139/2.maddede, dairede inceleme yapılmasını gerektiren zorunlu haller 

belirtilmiştir. Bunlar; 

 

- İşyerinin müsait olmaması, 

- Yükümlünün ölümü, 

- İşin terk edilmesi, 

 

Hallerinde inceleme işyerinde yapılabilecektir. Ancak bu haller tahdidi olmayıp, 

yasada “gibi” denilmek suretiyle önceden belirlenemeyen bazı zorunlu durumlarda da 

dairede inceleme yapılabileceği belirtilmiştir. İşin terk edilmesi531 ve yükümlünün ölümü 

hallerinde, dairede incelemeyi gerektiren bir zorunluluk olduğunun tespiti kolaydır. 

Ancak işyerinin müsait olmaması ve diğer zorunlu hallerin varlığının tespiti birtakım 

tartışmaları beraberinde getirir. Aşağıda, zorunlu hallerin tespiti ve yüksek yargı 

organlarının konuya ilişkin kararları ışığında bir değerlendirme yapılacaktır.  

 

aaaa. Zorunlu Hallerin Tespiti      

       

İşyerinde inceleme yapma imkanı yoksa yada yasada sayılmayan başka 

nedenlerle dairede inceleme yapmak gerekiyorsa bu durumun tutanakla tespiti gerekir. 

Bu tespit sırasında, yükümlü tutanağı imzalayıp, açıkça dairede incelemeye muvafakat 

etmiş ise sorun yoktur. İşyerinin müsait olup olmadığı ise, sübjektif bir değerlendirmedir. 

Yükümlü tarafından müsait görülen bir işyeri, denetçi tarafından uygun görülmeyebilir. 

Bu halde de denetçinin durumu tutanağa bağlayıp, uygun olmamasına ilişkin nedenleri de 

belirtmesi, varsa yükümlünün itirazlarını da tutanağa geçirmesi gerekir. Örneğin aşırı 

gürültülü, tozlu, inceleme için uygun bir yeri olmayan işyerinin müsait olmadığı tutanağa 

yazılarak tespit edilebilir. Denetçi tarafından yapılacak bu tespitin doğruluğuna ilişkin 

değerlendirme, incelemeye dayalı olarak vergi idaresinin işlemine karşı açılan dava  veya 

defter ve belgeleri gizleme fiilinden dolayı açılan ceza davası sırasında yapılacaktır.  

                                                
531 Yargıtay 9.CD, E: 1991/002591, K: 1991/002947, 10.07.1991 Tarihli bir kararında; “Aynı işin bir 
vergi dairesi mıntıkasından diğer bir vergi dairesi mıntıkasına nakli işi terk sayılmadığından sanığa 
VUK.nun 139. maddesine göre yapılan tebligat geçersiz olup defter ve belgelerinin incelenmesinin 
sanığın işyerinde yapılması gerekir”. diyerek aynı gerekçeyle sanık hakkında beraat hükmü kuran yerel 
mahkeme kararını onamıştır.  
 



 199 

 

bbbb. Danıştay ve Yargıtay İçtihatları  

 

Danıştay bazı kararlarında; incelemenin dairede yapılabilmesi için öngörülen 

koşullardan herhangi birinin oluşması suretiyle incelemenin dairede yapılması gereği 

ortaya çıkmadıkça, defter ve belgelerin ibrazının yazı ile istenmesi mümkün 

bulunmadığından, bu durumu tarhiyatı kusurlandıran neden olarak görmekte ve işyerinde 

incelemenin temel kural olduğunu belirtmektedir532. 

Buna karşılık bazı kararlarında ise; defter ve belgelerin incelenmek üzere 

inceleme elemanınca istenmesine ilişkin yazının içeriği, “…işyerinde inceleme talep 

etmeniz halinde 15 gün içinde bildirmeniz, aksi taktirde defter ve belgeleri bu süre içinde 

ibraz etmeniz, istenilen defter ve belgelerinizi herhangi bir nedenle ibraz etmeyecek 

durumda iseniz yine aynı süre içinde gösterilen adrese bizzat gelerek veya yazı ile 

durumunuzu açıklamanız gerekmektedir…”  şeklinde yada buna benzer ise, yükümlünün, 

incelemenin işyerinde yapılması gerektiğini inceleme elemanına bildirilmemesi 

durumunda, incelemenin işyerinde yapılmamış olmasının tek başına tarhiyatı 

kusurlandırmadığını belirtmiştir533.  

                                                
532 Danıştay 3.D., E: 1998/002304, K: 1999/003617, Tarih: 03.11.1999, DKD. Sayı:103, s.285.  
     Danıştay 4.D., E: 1999/000350, K: 1999/003959, Tarih: 10.11.1999 tarihli benzer bir kararında da 
kararında da; “ İncelemenin işyerinde yapılması temel kural olduğundan, defter ve belgelerin bir yazı 
ile istenmesi ve ibraz edilmemesi halinde re'sen takdir nedeninin varlığından bahsedilemez”. diyerek 
işyerinde incelemenin kural olduğunu belirtmiştir. DKD. Sayı:103, s.368. 
533 (1)Danıştay 9.D., E: 1996/002147, K: 1997/003095, Tarih: 15.10.1997, “…213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 139. maddesinde vergi incelemelerinin, esas itibariyle incelemeye tabi olanın işyerinde 
yapılacağı, işyerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin 
yerinde yapılması imkansız olur veya mükellef ve vergi sorumluları isterlerse incelemenin dairede 
yapılacağı, incelemenin dairede yapılması halinde istenilen defter ve vesikaları belli edilen zamanda 
mazeretsiz olarak getirmeyenlerin, bunları ibraz etmemiş sayılacağı, aynı kanunun, defter ve belgelerin 
ibraz mecburiyeti başlıklı 256. maddesinde ise, bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olan 
gerçek ve tüzel kişilerin bu kısım gereğince muhafaza ettikleri her türlü defter, vesika ve karneleri 
muhafaza süresi içinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmeye 
mecbur oldukları, 134. maddesinin 1. fıkrasında da, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken 
vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu hüküm altında alınmıştır.      
Dosyanın incelenmesinden ... Vergi Dairesi mükelleflerinden ... İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi 
Anonim Şirketinin 1990 ve 1991 yılı hesaplarının incelenmesi sırasında, davacıdan muhtelif tarihlerde 
alınan 12 adet faturanın sahte olabileceği şüphesiyle ... Defterdarlığına yazılan bir yazı üzerine 
denetim elemanınca yükümlünün 1990 ve 1991 yıllarına ait defter ve belgelerinin incelenmesine gerek 
görüldüğü, bu isteme ilişkin 26.4.1994 günü ve 1994/39, 1994/40 sayılı yazıların aynı zarf içine 
konularak şirket ortaklarından ...'a 4.5.1994 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine rağmen 
ibraz edilmediği gibi mazeret de beyan edilmediği, bunun üzerine yükümlünün katma değer vergisi 
indirimlerinin kabul edilmemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanılarak 
uyuşmazlık konusu tarhiyatın yapıldığı anlaşılmaktadır. 
       Tarhiyata karşı açılan dava üzerine, gerek davacı tarafından ve gerekse davalı idare tarafından 
1991 yılına ait defter ve belge isteme yazısı ibraz edilmemişse de matbu olduğu anlaşılan ve aynı 
bilgileri taşıyan dosyada mevcut ve aynı tebliğ zarfı içinde yükümlü şirkete tebliğ edilen 1990 yılına ait 
defter ve belge istenmesine ilişkin 26.4.1994 gün ve 1994/39 sayılı inceleme elemanının yazısında, 
"istenilen defter ve belgelerinizi herhangi bir nedenle ibraz etmeyecek durumda iseniz, yine aynı süre 
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Danıştay bu kararlarında, incelemenin kural olarak işyerinde yapılması 

gerektiğini belirtmekle birlikte, inceleme elemanınca işyerine gitmeksizin doğrudan 

yükümlüye usulüne uygun olarak tebliğ edilen söz konusu yazının varlığı durumunda, bu 

yazı gereğinin yerine getirilmemesini, VUK 256.maddede yer alan “maliye elemanlarınca 

istenildiği takdirde defter ve belgelerini ibraz etme mecburiyetine” uyulmadığından 

bahisle tarhiyatı kusurlandırmadığını kabul etmektedir.  

Yargıtay da defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi halinde VUK 

359/a-2. maddede sayılan vergi kaçakçılığı fiilinin işlenip işlenmediğinin 

değerlendirmesinde; VUK 139/2 maddedeki dairede inceleme nedenlerinden birinin 

varlığının önceden tespitinin gerektiğine, aksi taktirde bu tespit yapılmaksızın 

mükelleflere defter ve belgelerin ibrazı için yapılan tebligatların hukuken geçerli 

olmayacağına karar vermektedir534. 

Yargıtay verdiği kararlarında; yükümlünün işini terk etmesi gibi dairede 

inceleme yapılmasını gerektiren istisnai hallerin varlığında dahi, işi terkin ne zaman 

olduğunun tespitinin de yapılması gerektiğini belirtmektedir; “…Sanık terk tarihini 

                                                                                                                                       
içinde gösterilen adrese bizzat gelerek veya yazı ile durumunuzu açıklamanız gerekmektedir." şeklinde 
bir ifade yer almasına karşın yükümlü tarafından defter ve belgelerin getirilemeyeceği, incelemenin 
işyerinde yapılması gerektiği inceleme elemanına bildirilmediğine göre, incelemenin işyerinde 
yapılmamış olmasının tek başına tarhiyatı kusurlandıracak nitelikte bir eksiklik olarak  kabulü mümkün 
değildir.Bu itibarla vergi mahkemesince işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken salt 
incelemenin işyerinde yapılmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesinde isabet 
görülmemiştir” gerekçesiyle yerel mahkeme kararını oybirliği ile bozmuştur. DKD., Sayı:95, s.584. 
       (2). Danıştay 9.D., E: 1998/000367, K: 1999/000895, Tarih: 03.03.1999; “…Dosyada mevcut olan 
ve 1995 yılına ait defter ve belgelerin istenilmesine ilişkin 8.5.1997 tarih ve 1997-1/220 sayılı denetim 
elemanının yazısında; istenilen defter ve belgelerin 15 gün içinde belirtilen adrese getirilmemesi 
halinde, bunların 213 sayılı Kanunun 139 ve 344/6. maddeleri uyarınca ibraz edilmediğinin 
(gizlendiğinin) kabul edileceği, dönem matrahı re'sen takdir edilerek kaçakçılık cezalı vergi 
tarhiyatının yapılacağı ve 213 sayılı Kanunun 359. maddesi hükmüne istinaden altı aydan üç yıla kadar 
hapis cezası ile bu kadar müddet ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyet cezasına 
hükmedilebileceği belirtildiği halde Maliye elemanlarınca istenildiği takdirde defter ve belgelerini 
ibraz etme mecburiyeti olan yükümlü tarafından, defter ve belgelerin getirilemeyeceği, incelemenin 
işyerinde yapılmasının gerektiği inceleme elemanına bildirilmediğinden, incelemenin işyerinde 
yapılmamış olmasının tek başına tarhiyatı kusurlandıracak nitelikte bir eksiklik olarak kabulü mümkün 
değildir…”.DKD. ,Sayı:101, s.720.  
534 (1)Yargıtay 11.CD, E: 2002/004636, K: 2002/004895, T: 29.05.2002, “…213 sayılı Yasanın 139/2. 
maddesindeki nedenlerden birinin varlığı önceden belirlenmeden faaliyetini sürdürdüğü anlaşılan 
sanığa, 1993 yılına ait defter ve belgelerin ibrazı için işyeri adresinde 02.10.1998 gününde yapılan 
tebligatın hukuken geçerliliği bulunmaması nedeniyle atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı 
gözetilmeden hüküm kurulması hatalıdır...”, (2)Yargıtay 11.CD, E: 2002/004394, K: 2002/004534, T: 
21.05.2002, “…Nakliyecilik faaliyeti ile iştigal eden sanık, işyeri adresi olarak ikametgahını göstermiş 
olsa dahi, 213 sayılı Yasanın 139/2. maddesindeki incelemenin dairede yapılmasını gerektiren 
nedenlerden birinin varlığı önceden belirlenmeden, faaliyetini sürdüren mükelleflere defter ve 
belgelerin ibrazı için yapılacak tebligatın hukuken geçerli bulunmadığı gözetilmeden mahkumiyet 
kararı verilmesi hatalıdır...”, (3)Yargıtay 9.CD, E: 1997/001262, K: 1997/003005, T: 29.04.1997, 
“…213 sayılı yasanın 139. maddesindeki istisnai şartların mevcudiyeti önceden belirlenmeden defter 
ve belgelerin ibrazı için sanığa yapılan tebligat yasaya uygun değildir...”, Corpus-V 18, CD-Medya, 
Ekim 2004, Ankara (Tarafından Hazırlanan Hukuk Programından alınmıştır). 
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bildirmeden işini terk ettiğini açıkladığından 213 sayılı Kanunun 139/2. maddesindeki 

istisnai durumun gerçekleşme halinin belirlenmesi açısından kanuni defter ve belgelerin 

ibrazı için yazılan yazının tebliği tarihinde işini terk edip etmediği araştırılmalı sonucuna 

göre karar verilmelidir…”535, “…Sanık pansiyonunu kapattığını savunmuşsa, Vergi 

Dairesinden bu husus sorulup 213 sayılı Kanunun 139. maddesinde gösterilen istisnai 

şartın gerçekleşme durumu saptanmalı, sonucuna göre hukuki durum tayin 

edilmelidir...”536.  

 

cccc. Değerlendirme ve Görüş 

 

  VUK’nun 139.maddesinin amir hükmü gereğince incelemenin işyerinde 

yapılması kuraldır. Dairede inceleme ise istisnai hallerde yapılır. İstisnai hallere nelerin 

girdiği her olayın özelliğine göre farklılık göstermekle birlikte, ortak özellikleri işyerinde 

inceleme yapılma imkanının olmamasıdır. İşyerinde inceleme imkanının olmadığı 

hallerde bu durumun da ayrıca inceleme elemanınca tespiti gerekmektedir. Bu tespit 

yapılmaksızın doğrudan inceleme elemanınca yükümlüden defter ve belgelerin bir yazı 

ile istenmesi ve yükümlünün süresinde defter ve belgeleri ibraz etmediğinden bahisle 

hakkında idari ve cezai yaptırım uygulanması hukuka ve yasaya aykırı olacaktır.     

Bu nedenle Danıştay’ın, inceleme elemanınca işyerine gitmeksizin doğrudan 

yükümlüye usulüne uygun olarak tebliğ edilen ve “uyarı” içeren yazının varlığı 

durumunda, dairede inceleme yapma şartlarının gerçekleştiği şeklindeki yukarıda 

bahsedilen kararına katılmıyorum. Çünkü VUK’nun 139.maddesi gereğince, vergi 

incelemelerinin esas itibariyle incelemeye tabi olunan işyerinde yapılacak, işyerinin 

müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri durumlarda dairede inceleme 

yapılabilecek, bu takdirde VUK 139/3 gereğince; incelemeye tabi olunan lüzumlu defter 

ve vesikaların daireye getirilmesinin kendisinden yazılı olarak istenecektir. İnceleme 

elemanınca yükümlünün incelemeye tabi işyerine gidilerek incelemeye başlama ile ilgili 

gereklerin yerine getirilmesi, işyerinin incelemeye müsait olup olmadığının tespiti, 

müsaitse incelemenin orada yapılması, incelemenin işyerinde yapılması imkanı yoksa bu 

durumun saptanması ve incelemenin dairede yapılması amacıyla defter ve belgelerin 

ibrazı için yazı yazılması gerekirken, işyerine hiç gidilmeksizin doğrudan doğruya defter 

ve belgelerin istenmesi ve bunların ibraz edilmemesi üzerine cezalı tarhiyat yapılması 

                                                
535 Yargıtay 9.CD, E: 1993/000427, K: 1993/001423, T: 17.03.1993, Corpus-V 18.    
536 Yargıtay CD 09, E: 1993/000221, K: 1993/001203, T: 05.03.1993, Corpus-V 18 
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yerinde değildir.  

Ayrıca; inceleme elemanının yükümlünün işyerine gitmeksizin doğrudan, 

yükümlüye işyerinin müsait olup olmadığının bildirilmesini istemeye ilişkin VUK’nda 

bir düzenleme yoktur. Bu şekilde yasada bir düzenleme olmamasına rağmen, inceleme 

elemanının doğrudan defter, belge ve kayıtları istemesi, yasal olmayan bir işlemdir. 

Aksinin  kabulü, VUK 139.madde de yer alan işyerinde inceleme kuralının, sırf inceleme 

elemanınca yükümlüye gönderilen söz konusu yazıya dayanılarak işlerliğini yitirmesi 

anlamına gelir ki,  bu hem incelemenin amacıyla bağdaşmaz, hem de yükümlüye yasadan 

kaynaklanmayan ek yükümlülük getirilmiş olur.   

 

bbb. Yükümlünün Talebi  

 

İncelemenin yapılacağı yer bakımından işyerinde inceleme kuralının yukarıda 

bahsedilen, zorunlu haller dışında bir diğer istisnası da, yükümlünün dairede inceleme 

yapılmasını istemesidir. Yükümlünün bu talebi üzerine inceleme elemanı dairede 

inceleme yapabilir. VUK 139.maddenin lafzı “yapabilir” şeklinde olduğundan, inceleme 

elemanı yükümlünün dairede inceleme talebine rağmen, isterse yine de işyerinde 

inceleme yapabilir.  

Burada çözümlenmesi gereken sorun, yükümlünün talebinin açık mı zımni mi 

olacağıdır. Uygulamada inceleme elemanları genellikle yükümlünün işyerine gitmeden, 

dairede inceleme şartlarının oluşup oluşmadığını tespit etmeden, doğrudan doğruya  

incelenmek üzere defter ve belgeleri daireye getirmesi için yükümlüye içeriğinde 

“…işyerinde inceleme talep etmeniz halinde 15 gün içinde bildirmeniz, aksi taktirde 

defter ve belgeleri bu süre içinde ibraz etmeniz, istenilen defter ve belgelerinizi herhangi 

bir nedenle ibraz etmeyecek durumda iseniz yine aynı süre içinde gösterilen adrese bizzat 

gelerek veya yazı ile durumunuzu açıklamanız gerekmektedir…”  meşruhatını içerir yazı 

göndermektedirler. Yukarıda bu tür bir yazının, VUK’nda böyle bir düzenleme 

olmadığından dolayı yasal olmadığını belirtmiştim. Orada yapılan açıklamalardan da 

hareketle; bu yazıyı alan yükümlünün yazıya hiç cevap vermemesinin, dairede inceleme 

için zımni kabul olarak değerlendirilmemesi gerekir. Bu durumda ancak yükümlü açıkça 

dairede inceleme talep etmişse yada gönderilen yazı üzerine defter ve belgeleri ibraz 

etmişse( ki bu zımni kabul olarak değerlendirilebilir) yükümlünün dairede inceleme 

talebinin olduğu kabul edilmelidir. 
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bb. İncelemenin Dairede Yapılmasının Sonuçları 

 

İşyerinin müsait olmaması, ölüm, işin terki gibi zorunlu sebeplerin varlığı veya 

vergi yükümlüsünün istemesi halinde dairede inceleme yapılabilir(VUK 139.md.). 

Yukarıda bahsi geçen zorunlu hallerin varlığı veya vergi yükümlüsünün bunu istemesi 

halinde VUK 139.madde deyiminden de anlaşıldığı gibi dairede inceleme “yapılabilir”. 

Bu demektir ki, dairede inceleme şartlarının bulunduğu yada yükümlünün dairede 

inceleme istediği durumlarda, inceleme elemanı gerek gördüğünde incelemeyi işyerinde 

yapabilir.   

Zorunlu hallerin bulunduğu durumlarda dairede inceleme yapabilmek için, bu 

hallerin bir tutanakla tespitinin de yapılması gerekir. İşte zorunlu hallerin varlığı ya da 

vergi yükümlüsünün incelemenin dairede yapılmasını istemesi halinde; incelemeye tabi 

olandan lüzumlu defter ve belgelerini daireye getirmesi yazılı olarak istenir. Yükümlüye 

tebliğ edilecek yazıda, hangi sürede defter ve belgeleri daireye getireceği belirtilir. Ancak 

bu süre VUK 14.maddesi gereğince 15 günden aşağı olamaz ve süre yazının yükümlüye 

tebliği (yükümlünün tebellüğü) ile başlar. Belli edilen sürede istenilen defter ve 

belgelerin daireye getirilmemesi halinde, defter ve belgeler ibraz edilmemiş sayılır. Bu 

durum; VUK 30/2 inci maddenin 3.bendinde resen takdir nedeni olmasının yanında, aynı 

zamanda VUK 359/a-2 maddesi gereğince vergi kaçakçılığı fiilini oluşturur. Ayrıca, 

defterlerin ibraz edilip belgelerin ibraz edilmemesi halin de de aynı sonuca varılır537.  

 

aaa. Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi 

 

Yükümlüden inceleme amacıyla defter ve belgelerinin ibrazı yazılı olarak 

istenmesine rağmen ibraz edilmeyip yükümlü tarafından haklı bir mazeret gösterilirse, 

yeniden kendilerine münasip bir mühlet verilir(VUK 139/4-son cümle). Bu aynı zamanda 

“mühlet verme”yi düzenleyen VUK 17.maddenin de bir gereğidir. VUK 139.madde 

metninde bu düzenleme olmamış olsaydı dahi, VUK 17.madde gereğince haklı mazeret 

durumunda vergi inceleme elemanınca yükümlüye defter ve belgelerini ibraz etmesi için 

mühlet verilmesi gerekirdi.  

Ancak VUK 139/4-son gereğince defter ve belgelerini ibrazı için mühlet isteyen 

yükümlünün haklı bir mazereti olması gerekmekte ve bunun değerlendirilmesi VUK 

                                                
537  Danıştay  9.D,  E: 1997/002792, K: 1998/002160, T: 26.05.1998. DKD, Sayı:99, s.451. 
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17.maddeye göre yapılmaktadır. VUK 17.maddeye göre538; zor durumda bulunmaları 

nedeniyle vergi muamelelerine yönelik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek 

olanlara, kanuni sürenin bir katını, kanuni sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı 

geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca (Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini 

tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya 

sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibarıyla yazılı başvuru şartı aramaksızın 

da kullanabilir-VUK 17/3.f) münasip bir süre verilebilir. Bu mühletin verilebilmesi için; 

 

-  Mühlet isteyen sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır. 

-  İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule 

layık görülmelidir. 

-  Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir. 

     

Bu şartların varlığı halinde VUK 14.madde gereğince kanuni süre bir aydan az 

olduğu için bir ayı geçmemek üzere defter ve belgelerin ibrazı için süre verilecektir. Bu 

süre içersinde defter ve belgelerin ibraz edilmemesi aşağıdaki sonuçları doğuracaktır.   

Defter ve belgelerin inceleme elemanınca, inceleme amacıyla yazı ile istenilip, 

yükümlü tarafından gereğinin yerine getirilmemesi hali, resen taktir sebebi olmasının 

yanında, VUK’nda yaptırıma bağlanmıştır. Bu yaptırımlardan biri, VUK Mükerrer 

355.madde539 gereğince “özel usulsüzlük” cezasıdır540. Ayrıca VUK 359/a-2.bent 

gereğince bu hal vergi kaçakçılığı fiili olarak düzenlenmiş ve hapis cezası ile yaptırıma 

bağlanmıştır. 

Yargıtay’ın VUK 359.maddedeki defter ve belge gizlemeye dayalı vergi 

kaçakçılığı suçu oluşturan fiil için aradığı şartlardan biri; dairede inceleme şartlarının 

oluştuğunun ve mücbir sebep bulunmadığının tespitidir. Yükümlünün; işini terk ettiğini 

vergi dairesine bildirmesi, defter ve belgelerinin yanması ya da kaybolması(veya 

çalınması)sebebiyle ibraz edilemediğini savunması, fiilen faaliyetine son verdiğinin yada 

hiç faaliyet göstermediğinin anlaşılması gibi durumlarda dairede inceleme şartlarının 

                                                
538  16/07/2004 - 5228 S.K./2. md. ile değişik. 
539 VUK Mükerrer 355.madde ile; “Bu kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257. maddelerinde yer alan 
zorunluluklar ile mükerrer 257.madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar…”ın özel 
usulsüzlük cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Bu maddede bahsedilen VUK 256.madde “defter 
ve belgelerle diğer kayıtların ibraz mecburiyeti”ne ilişkindir.  
540 Danıştay 7.D, E: 1998/001796, K: 1999/001640, T: 21.04.1999; “…Vergi dairesince bilgi ve belge 
istenilmesine ilişkin olarak gönderilen yazıya mükelleflerce süresi içinde cevap verilmemesi halinde, 
özel usulsüzlük cezası kesilebilir…”. DKD, Sayı:102, s .445. 
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oluştuğunu kabul etmektedir541. Bunun yanında defter ve belge ibraz etmeme fiilinin 

vergi kaçakçılığı suçu oluşturması için diğer şart ise; bu defter ve belgelerin varlığının 

noter tasdik kayıtları ve sair surette sabit olması gerekir542(VUK 359/a-2.bent, parantez 

içi hüküm). 

 

 

                                                
541 Yargıtay 11.CD, E: 2002/000382, K: 2002/001016, T: 07.02.2002, “…İşini terk ettiğini vergi 
dairesine bildiren sanığın, işyerinde vergi incelemesi yapılması zorunluluğunun bulunmadığı, 213 
sayılı Kanunun 139/2 nci madde ve fıkrasındaki istisnai şartların varlığının kabulü gerekeceği, defter 
ve belgelerin kaybolması halinde tebligat yapılmasının da gerekmeyeceği ve aynı kanunun 253. 
maddesine göre ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak beş yıl süre ile muhafaza edilmesi 
mecburiyetinden bulunan defterlerle belgelerin, 13. maddede düzenlenen mücbir sebep kapsamında 
düşünülmesi mümkün olmayan nedenden dolayı ibraz edilmediklerinin anlaşılmasına göre 
soyut(mefruz) vergi zıyaının varlığının yeterli olup, somut(müspet) vergi zıyaının aranmayacağı ve 
yüklenen suçun tüm unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeden beraat hükmü kurulması hatalıdır...”, 
       Yargıtay 9.CD, E: 1995/004318, K: 1996/003231, T: 30.05.1996, “…Sanığın, 30.10.1992 tarihinde 
işini terk ettiği gibi, defterlerinin kaybolması nedeniyle ibraz etmediğine ilişkin savunması dikkate 
alındığında, 213 sayılı Yasanın 139. maddesine uygun tebligat aranmayacağı gözetilmeden yazılı 
düşüncelerle beraat kararı verilmesi…”, 
       Yargıtay 9.CD, E: 1995/005150, K: 1996/003236, T: 30.05.1996, “…Defter ve belgeleri yandığını 
ileri sürerek itiraz etmeyen sanığa, 139. maddeye uygun tebligat aranmaz...”, 
       Yargıtay 11.CD, E: 2000/005998, K: 2001/000823, T: 02.02.2001, “…İşini terk ettiğini bildiren 
sanığın işyerinde vergi incelemesi yapılması zorunluluğu yoktur…Beş yıl süre ile muhafaza edilmesi 
mecburiyetinde bulunulan defterlerle belgelerin, 13. maddede düzenlenen mücbir sebep kapsamında 
sayılmayan nedenle ibraz edilmemesi halinde mahkumiyet kararı verilmelidir...”, 
       Yargıtay 11.CD, E: 2001/010358, K: 2001/011012, T: 29.11.2001, “…Sanığın savunmasından 
tebligat tarihinden önce faaliyetini durdurduğu ve işyerini terk ettiği anlaşılmaktadır. Sanığa yapılan 
tebligat, 213 Sayılı Yasanın 139/2. madde ve fıkrasındaki istisnai şartların gerçekleşmesi nedeniyle 
usulüne uygundur…”, 
       Yargıtay  11.CD, E: 2002/000638, K: 2002/001043, T: 11.02.2002, “…Sanığın temsilcisi olduğu 
şirketin fiilen faaliyetine son verdiği anlaşıldığına göre, 213 Sayılı Yasanın 139/2. maddesindeki 
istisnai durumun gerçekleştiği ve yapılan tebligattan haberdar olduğu anlaşılan sanığın mahkumiyetine 
karar verilmesi gerektiği gözetilmeden beraat hükmü kurulması hatalıdır…”, 
       Yargıtay 11.CD, E: 2002/004478, K: 2002/004977, T: 30.05.2002, “…İşyerinin hiçbir zaman 
faaliyet göstermediğini söyleyen sanığın işyerinde vergi incelemesi yapılması mümkün olmadığından, 
213 sayılı Yasanın 139/2. hükmündeki istisnai şartların varlığının kabulü gerekeceği, defter ve 
belgelerin kaybedilmesi halinde tebligat yapılmasının da gerekmeyeceği ve aynı yasanın 253. 
maddesine göre ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlamak üzere 5 yıl süre ile muhafaza 
edilmesi mecburiyetinde bulunulan defterlerle belgelerin, 13. maddesinde yazılı mücbir sebeplere 
dayanılmadan ibraz edilmediklerinin anlaşılmasına göre sanığın mahkumiyetine karar verilmesi 
gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır…”, Corpus-V 18, CD-Medya, Ekim 2004, Ankara (Tarafından 
Hazırlanan Hukuk Programından alınmıştır). 
542 Yargıtay 11.CD, E:2002/6394, K:2002/7824, T:10.10.2002; “…Defter, kayıt ve belgelerin 
gizlenmesi suçunun oluşabilmesi için ilk koşulun, vergi incelemesi sırasında yetkililer tarafından ibrazı 
istenen defter ve belgelerin varlıklarının noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olması 
gerekmesine, diğer bir anlatımla, yetkililerin, ancak varlıkları noter kayıtları veya sair suretlerle sabit 
olan defter, kayıt ve belgelerin ibrazını isteyebilecekleri, aksi halde isteme hak ve yetkisinin mevcut 
olmadığı, 25.8.1994 tarihli dilekçesiyle işini terk ettiğini vergi dairesine bildirdiği vergi inceleme 
raporundan anlaşılan sanığın, tutmak zorunda olmadığı 1995 yılına ait defter, kayıt ve belgeleri ibraz 
etmesinin söz konusu olamayacağı, bu açıklamalar ışığında, yüklenen suçun unsurları itibariyle 
oluşmadığı anlaşıldığından müdahil vekilinin bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz 
itirazlarının reddiyle sonucu itibariyle yasaya uygun bulunan hükmün istem gibi (ONANMASINA) 
oybirliği ile karar verildi”, YKD, Haziran 2004, s.982. 
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bbb. Mücbir Sebeple Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi 

 

Defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi VUK 13.maddede sayılan “mücbir 

sebeplerden” kaynaklanabilir. 

VUK’nun 13.maddesine göre mücbir sebep sayılan haller;  

 

- Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak 

derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; 

- Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı 

ve su  basması gibi afetler; 

- Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler; 

- Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının 

elinden çıkmış bulunmasıdır. 

Mücbir sebep halleri sayılıp sonuna “gibi haller” denilerek, bunların tahdidi 

olmadığı belirtilmiştir. Böylece, maddede sayılanlar dışında benzeri durumlarında mücbir 

sebep olarak kabulü gerekecektir543. VUK 373.maddede de mücbir sebep hallerinin 

bulunması halinde vergi cezası kesilmeyeceği belirtilmiştir544. Ancak mücbir sebep 

bulunduğundan ibraz ödevinin yerine getirilemediği iddiasının ispat ve tevsiki bunu iddia 

eden yükümlüye aittir(VUK 15/2, VUK 373). Mücbir sebep iddiasının vergi idaresince 

kabul edilmemesi halinde yükümlü bu iddiasını yargı yerine taşıyabilecek, yargı da her 

olayın özelliğine göre değerlendirme yapıp, mücbir sebep bulunup bulunmadığına karar 

verecektir.  

Örneğin yükümlü ibraz ödevini yerine getirememesinin ağır hastalığından 

kaynaklandığını doktor raporuyla ispatlayabileceği gibi, defter, kayıt ve belgelerinin 

yandığını, zayi olduğunu itfaiye raporu ve mahkeme kararı ile tespit ettirebilecektir.  

Nitekim Danıştay bir kararında; defter, kayıt ve belgelerin işyerinde çıkan bir 

yangın sonucu yanmaları nedeniyle incelemeye ibraz edilemediği bir durumda, 

yükümlünün defter ve belgelerinin yandığı hususu itfaiye raporu ve mahkeme kararı ile 

tespit edilmiş olduğundan olayda mücbir sebep bulunduğu gerekçesiyle cezalı tarhiyat 

                                                
543 ALTINDAĞ, s.546. 
544 Ceza hukukunda, kusurluluğu ortadan kaldıran hal olarak düzenlenen mücbir sebebin uygulanması 
için; “1-ilk şart olarak bir kuvvetin (vis) bulunması gerekir. 2- bu kuvvet dışardan gelmeli (vis ab 
extra), yani failin bilinç ve iradesinin sonucu bulunmamalıdır. 3- dışardan gelen kuvvet, failin karşı 
koyamayacağını ve önleyemeyeceğini anlayacak surette nitelik ve nicelik bakımından, failin iradesini 
zorlayacak, onu belirli bir hareketi yapmaya veya hareketsiz kalmaya yöneltecek derecede olmalıdır( 
vis maior)”. DÖNMEZER/ERMAN, Cilt:II, s.335. 
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uygulanamayacağına karar vermiştir545.  Ancak Danıştay diğer bir kararında somut olayı 

değerlendirerek, mücbir sebeplerden birinin varlığının hukuken itibar edilebilecek 

belgelerle ortaya konması gerektiğine karar vermiştir546. 

Defter ve belgelerin kaybolması halinde bu durumun zayi belgesi ile kanıtlamak 

zorundadırlar. TTK’nun 68.maddesinin son fıkrasına göre; “…Bir tacirin saklamakla 

mükellef olduğu defter ve kağıtlar; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet 

sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on 

beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yerin salahiyetli mahkemesinden kendisine 

bir vesika verilmesini isteyebilir. Mahkeme lüzumlu gördüğü delillerin toplanmasını da 

emredebilir. Böyle bir vesika almamış olan tacir defterlerini ibrazdan kaçınmış sayılır”. 

Ancak bu surette mahkemeden alınan belge kesin kanıt niteliğinde olmayıp her zaman 

aksi ispatlanabilir.   

Yükümlü tarafından ileri sürülecek mücbir sebeplerin ticari hayatın icap ve 

koşullarına uygun düşmesi gerekmektedir. Danıştay bir kararında; defter ve belgelerin 

çalınma şeklinin ticari hayatın icap ve koşullarına uygun düşmediği gerekçesiyle olayın 

mücbir sebep kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetmiştir547.  Yargıtay’da benzer 

                                                
545 Danıştay 11.D, E: 1996/005683, K: 1997/003149, T: 01.10.1997, DKD., Sayı:95, s.669. 
546 VDDGK, E: 1999/000127, K: 1999/000470, T: 12.11.1999, Kararın gerekçesi şu şekildedir; 
“…İnceleme elemanınca 1995 yılına ilişkin defter ve belgelerinin 13.8.1999 tarihli yazı ile istenmesi 
üzerine yükümlü; 22.8.1996 tarihinde mahkemeye müracaat ederek, elektrik tesisatında oluşan kısa 
devre sonucu yangın çıktığını, yangın ve söndürme çalışmaları sırasında 1993, 1994 ve 1995 yılına ait 
ticari defterlerin zayi olduğunu ileri sürerek zayi belgesi verilmesini istemiş ve mahkemece davacının 
isteği doğrultusunda zayi belgesi verilmiştir. 
       Söz konusu zayi belgesinin; tanık beyanları ve davacı istemi üzerine, yangının tarihi ve ne şekilde 
oluştuğunu belirten ve yangından sonraki durumu saptayan bir itfaiye yangın raporu aranmaksızın 
verildiği anlaşılmaktadır. Bu durum, yangının ve sonuçlarının somut olarak saptanmadığını 
göstermektedir. Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen mücbir sebeplerden birinin 
varlığı ve defter ve belgelerin bu sebeple incelemeye ibraz edilemediği belgelenmeksizin yasal 
defterlerin yandığı yolundaki iddia ve zayi belgesi; mücbir sebep nedeniyle deftere kayıt koşulunun 
yerine getirilmiş sayılmasına yeterli olmadığından ve olayda 3065 sayılı Yasanın 34 üncü maddesinde 
öngörülen her iki koşulun da aranması gerektiğinden, tarhiyatın kaldırılması yolundaki kararda 
hukuka uygunluk görülmemiştir…”, DKD., Sayı:103, s.167. 
547 Danıştay 11.D, E: 1997/002352, K: 1998/004653, T: 22.12.1998, Kararın gerekçesi şu şekildedir; 
“…yükümlü her ne kadar defterlerinin çalındığını bu nedenle incelemeye ibraz edilemediği ve ortada 
mücbir sebep bulunduğunu iddia etmekte ise de, dosyada bulunan ... Polis Karakolunda, şirket vekili ve 
şoförü nezdinde düzenlenmiş…tarihli müşteki ifade tutanaklarına göre, yükümlü şirket ile birlikte 
ortakları aynı diğer 7 şirkete ait defter ve belgelerin bulunduğu kamyonetin işyerinin önünde kapıları 
açık ve kontak anahtarı üzerinde park edilmiş vaziyette iken akşam saat 20:00 ile 21:20 arasında 
çalındığı ve daha sonra da kamyonetin … tarihinde ... Yolu ... Caddesi üzerinde yolun solunda çamura 
batmış şekilde bulunduğu ve içinden defterlerin alındığı belirtilmiştir. Bu şekilde izah edilen çalınma 
şekli ticari hayatın icap ve koşullarına uygun düşmemektedir. Zira ticari belge niteliğinde olan söz 
konusu defterlerin kamyonetle taşınması ve kamyonetin üzerinde anahtarı ile birlikte kapıları açık bir 
şekilde park edilmesi ve bu şekilde park edilen kamyonetin çalınması ticari hayatın akışına ters 
düşmektedir.213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13/4 üncü maddesinde, sahibinin iradesi dışındaki 
sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elden çıkmış bulunması hali mücbir sebep olarak kabul 
edilmiş ise de yukarıda açıklanan duruma göre olayda mücbir sebepten söz etme olanağı 
bulunmamaktadır...”, DKD., Sayı:100, s.540. 
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bir kararında; dört yıla ait tüm defter ve belgelerin, çalındığı iddia edilen özel otomobilde 

bulundurulması mutat olmadığı gibi otomobil içinden hiçbir şey alınmayıp, hırsızların 

işine yaramayan defter ve belgelerin çalınması olgusu yaşamın olağan gözlemlerine 

uygun olmadığı, olayın vergi denetiminden kaçmak için iradi olarak gerçekleştirilen bir 

tertip sonucu olduğu dikkate alınıp, sanığın mücbir sebebe ilişkin savunması reddedilerek 

mahkumiyetine karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir548. 

 

V. İNCELEMEDE TARAFLARIN HAK VE ÖDEVLERİ 

 

Vergi incelemesi sırasında vergi inceleme elemanının ve nezdinde inceleme 

yapılan yükümlünün VUK’nda düzenlenen birtakım kurallara uymaları gerekmektedir. 

Vergi inceleme elemanının yaptıkları inceleme sırasında uyması gereken kurallar 

“incelemede uyulacak esaslar” başlığı altında VUK 140.maddede düzenlenmiş iken, 

nezdinde vergi incelemesi yapılacak vergi yükümlüsünün inceleme sırasında uyacağı 

esaslar VUK’nun “Mükellefin Ödevleri”ni düzenleyen ikinci kitabının “diğer ödevler” 

başlıklı 257.maddesinde düzenlenmiştir. Konu bu düzenlemeden hareketle; vergi 

inceleme elemanları ve yükümlüler açısından ayrı ayrı incelenecek, ayrıca çeşitli hukuk 

sistemlerinde yer alan ve vergi hukuku sistemimizde de yer alması arzu edilen, vergi 

yükümlüsünün sahip olması gereken bazı haklara da değinilecektir. 

 

1. İnceleme Elemanının Ödevleri  

 

VUK 140.madde gereğince inceleme elemanları, yaptıkları inceleme sırasında 

aşağıdaki esaslara uymak zorundadırlar; 

 

a. İzahat Verme 

 

Öncelikle inceleme elemanı, inceleme yapmak üzere işyerine gittiğinde VUK 

136.madde gereğince bu sıfatlarını gösteren resmi bir belgeyi ilgililere göstermesi 

                                                
548 Yargıtay 11.CD, E: 2000/006285, K: 2001/000784, T: 02.02.2001, YKD, Temmuz-2001, s.1132. 
      Yargıtay benzer bir kararında; “…Sanığın meskeninin oturma odasında çıkan yangına ilişkin 
tutanakta, yananlar arasında defter ve belgeler yer almadığı gibi, bunların limitet şirketin işyeri veya 
bürosu yerine evde bulundurulmasının, iş yaşamının olağan gözlemlerine uygun bulunmadığı ve bu 
nedenlerle mücbir sebep savunmasının geçerli kabul edilmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden 
hüküm kurulması hatalıdır...” gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozmuştur(11.CD., E: 
2001/011641, K: 2002/000307, T: 21.01.2002).  
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gerekmektedir. Vergi inceleme elemanı kendini bu şekilde tanıttıktan sonra yapacağı 

vergi incelemesinin konusunu açıkça izah etmelidir(VUK 140/1.bent). Hangi vergi 

bakımından inceleme yapılacağının, yapılacak incelemenin hangi hesap dönemlerine 

ilişkin olduğunun, hangi nedenle incelemeye başlandığının, hangi ana konular üzerende 

inceleme yapılacağının bildirilmesi gerekir549.   

 

b. Tutanak Hazırlama  

 

Yükümlüye gerekli izahatler verildikten sonra, incelemenin başladığı konusunda 

bir tutanağın hazırlanması, bunun da yükümlüye veya yetkili temsilcisine imzalatılması 

gerekir. Bu tutanak, vergi idaresince yükümlü nezdinde vergi incelemesinin başlatıldığını 

ispat edici ve hukuki sonuçlar doğuran bir belgedir. Çünkü VUK’nda “pişmanlık ve 

ıslah” müessesini düzenleyen 371.maddesinin 2.bendine göre, vergi yükümlüsünün 

pişmanlıktan yararlanma şartlarından birisi de, henüz vergi incelemesine başlanmamış 

olmasıdır. Danıştay konuya ilişkin kararında; yükümlü nezdinde incelemeye 

başlandığının yükümlüye yazılı olarak tebliğ edilmediği veya böyle bir incelemeye 

başlandığı hususunda tutanak düzenlenmediği sürece, yükümlünün VUK 371.maddeden 

yararlanması gerektiğine karar vermiştir550. Bir başka kararında ise, yoklama 

memurlarının inceleme yetkilerinin bulunmaması nedeniyle, bunların düzenlemiş 

oldukları yoklama fişlerinin incelemeye başlandığını gösteren bir belge olmadığına karar 

vermiştir551.  

Vergi incelemesi bitince, bu durum da bir tutanak ile belirlenecek ve tutanağın 

bir sureti nezdinde denetim yapılan yükümlü veya yetkili temsilcisine verilecektir(VUK 

140/3.bent). Ayrıca vergi incelemesi sırasında tutulacak diğer tutanaklardan bir örneğinin 

de yükümlü yada yetkili temsilcisine verilmesi gerekir.  

 

c. İşleri Aksatmama  

 

VUK 140.maddenin 2.fıkrası gereğince, nezdinde inceleme yapılanın 

muvafakati olmadıkça inceleme elemanları resmi çalışma saatleri dışında inceleme 

yapamazlar ve incelemeye devam edemezler. Maddede değinilmediğinden, vergi 

yükümlüsünce verilecek muvafakatin açık mı verilmesi gerektiği, yada zımni bir 

                                                
549 ŞEKER, s.151. 
550 Danıştay 4.D, E:1984/2334, K:1984/1678, T:17.04.1984, ŞEKER, s.145. 
551 Danıştay 4.D, E:1986/3090, K:1984/1337, T:31.03.1986, ŞEKER, s.145. 
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muvafakatın(resmi çalışma saatleri dışında çalışmaya karşı çıkmama şeklinde olabilir) 

yeterli olup olmadığı sorusu akla gelebilir. Sorun, yükümlü hakları açısından 

değerlendirilmelidir. Bu nedenle, vergi inceleme elemanınca yükümlüye bu hususun 

hatırlatılması, açıkça muvafakat ettiği taktirde bunun tutanağa geçirilmesi, ancak bundan 

sonra resmi çalışma saatleri dışında incelemenin sürdürülebilmesi gerekir. 

VUK 140/2.madde metnine parantez içi bir hüküm ile; incelemenin yapıldığı 

yerdeki faaliyeti sekteye uğratmayacak şekilde tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile 

ilgili emniyet tedbirlerinin alınmasının resmi çalışma saatleri dışında yapılabileceği 

belirtilmiştir.  

 

d. Tarafsız Davranma 

 

VUK’nda vergi incelemesi sırasında inceleme elemanınca uyulacak esasları 

belirleyen bu düzenlemelerin yanında, inceleme elemanının bazı hususlara da dikkat 

etmesi gerekir. Öncelikle, inceleme sırasında tam bir tarafsızlık içinde hareket etmeli, 

vergi idaresi ile yükümlü haklarını eşit olarak dikkate almalı, illa matrah arayıcılığından 

uzak durmalıdır552.  Gereğinde yükümlüye yol göstermeli, bilgisizlikten kaynaklanan 

basit hatalar konusunda yapıcı, aynı zamanda yükümlüyü eğitici olmalıdır. 

 

e. Öğrendiği Sırları Açıklamama ve Kullanmama  

 

Vergi inceleme elemanları görevlerinden dolayı, yükümlülerin belli ailevi ve 

ticari sırlarıyla, gizli kalması gereken hususları en fazla öğrenebilecek kişilerdir. Bu 

bakımdan vergi mahremiyeti kuralına en fazla uymaları gerekenlerden biri de vergi 

inceleme elemanlarıdır. Nitekim VUK’nda “vergi mahremiyeti”ni düzenleyen 

5.maddesinin 1.bendinde vergi inceleme elemanlarının da; görevleri dolayısıyla, 

mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, 

işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine yönelik olmak üzere öğrendikleri 

sırları veya gizli kalması gereken diğer hususları ifşa edemeyecekleri ve kendilerinin 

veya üçüncü şahısların yararına kullanamayacakları belirtilmiştir.  

Vergi inceleme elemanının vergi mahremiyetine uymaması halinde VUK 

362.madde gereğince; 765 Sayılı TCK’nun “sırrın ifşasını” düzenleyen 198.maddede 

yazılı cezanın iki katı ceza ile cezalandırılacağı gibi, suçun tekerrürü halinde bir daha 

                                                
552 ŞEKER, s.153. 
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devlet hizmetinde kullanılmayacaklardır. Ancak 765 Sayılı TCK, 5237 Sayılı TCK’nun 1 

Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 5252 Sayılı Yasanın553 12.maddesi ile 

yürürlükten kaldırılmıştır. Bu suç için 5237 Sayılı TCK’nda uygulanacak madde “Temel 

Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı”nda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili değişiklikler bölümünde 

gösterilmiştir. Tasarıda, VUK 362.maddenin “Bu Kanunda yazılı vergi mahremiyetine 

uymağa mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler, Türk Ceza Kanununun 

239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.” şeklinde değiştirilmesi 

öngörülmüştür. Demek ki; tasarının ilgili hükmünün aynen kanunlaşması halinde “vergi 

mahremiyetini ihlal” suçu 5237 Sayılı TCK’nun  “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri 

sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması”nı düzenleyen 239.maddesine554 göre 

cezalandırılacaktır.   

 Değişiklik bu haliyle yürürlüğe girerse; eskisinden farklı olarak suç şikayete 

bağlı hale getirilmiş555, cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bununla birlikte beşbin 

güne kadar adli para cezası olarak öngörülmüş, suçta tekerrür halinde memuriyetten men 

yaptırımı kaldırılmış olacaktır. Ayrıca sadece vergi idaresi denetçileri değil, YMM ve 

diğer meslek mensupları da meslekleri gereği öğrendikleri sırları açıklamaları, 

kullanmaları durumunda TCK’nun 239.maddesi gereğince cezalandırılacaklardır. Bu 

VUK 362.maddenin yollamasıyla değil, doğrudan genel hükümlere göre TCK 239.madde 

hükmü gereğidir. 

Bunun yanında, vergi denetçisi veya meslek mensubunun vergi mahremiyetini 

ihlale yönelik eylemi, bu eylemin niteliğine göre 5237 Sayılı TCK’nun İkinci Kitabının, 

“Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı İkinci Kısım, “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına 

Karşı Suçlar” başlıklı Dokuzuncu Bölümdeki suçlardan birini de oluşturabilir.   

 

                                                
553 “Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”, Kanun No:5252 ,Kabul 
Tarihi: 04.11.2004, R.G.Yayın Tarihi 13/11/2004 , Yayımlandığı R.G.Sayısı:25642  
554 5237 Sayılı TCK, MADDE 239. - [1] Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu 
ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya 
ifşa eden kişi, şikâyet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile 
cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere 
verilmesi veya ifşa edilmesi hâlinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur. 
[2] Birinci fıkra hükümleri, fennî keşif ve buluşları veya sınaî uygulamaya ilişkin bilgiler hakkında da 
uygulanır. [3] Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı 
takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu hâlde şikâyet koşulu aranmaz. 
[4] Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya 
mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır”. 
555 Bunun sonucu olarak şikayete bağlı suçlarda 5237 Sayılı TCK’nın 73.maddesi gereğince uzlaşma 
mümkün olduğundan, 5237 Sayılı TCK 73, 5271 Sayılı CMK 253-254.maddeleri gereğince uzlaşma 
hükümleri uygulanabilecektir.  
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2. Yükümlünün Hak ve Ödevleri 

  

a. Yükümlünün Ödevleri 

 

İnceleme sırasında yükümlünün uyması gereken kurallar, VUK’nun 

257.maddesinde birer ödev olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında yükümlünün inceleme 

süreci dışındaki bazı ödevleri de vardır. Bunlar denetim sürecini de ilgilendirir.  

 

aa. İnceleme Sırasında Ödevleri  

 

Vergi yükümlülerinin vergi incelemesi sırasında uyacakları esaslar VUK’nun 

vergi yükümlüsünün ödevlerini düzenleyen İkinci Kitabının “diğer ödevler” başlıklı 

257.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre yükümlüler vergi incelemesi sırasında 

aşağıdaki görevleri yerine getirmek zorundadırlar; 

 

- İncelemeye yetkili memura müessesenin durumuna göre, çalışma yeri 

göstermek ve resmi çalışma saatlerinde memurun müessesede çalışmasını sağlamak; 

-  İnceleme ile ilgili her türlü izahatı vermek (Bu mecburiyet hem iş 

sahibini, hem de işletmede çalışan memurları kapsamaktadır); 

-  İncelemeye yetkili memurun, lüzumunda iş yerinin her tarafını gezip 

görmesini sağlamak; 

- İşletmede 134 üncü Madde gereğince envanter yapılması halinde araç, 

gereç ve personeliyle bu işlemlerin yapılması ve sonuçlandırılması için gerekli yardım ve 

kolaylığı göstermek.  

 

Vergi incelemesi kural olarak işyerinde yapılacağından, nezdinde vergi 

incelemesi yapılan yükümlü ve işyerinde çalışanlara inceleme süresince birtakım ödevler 

yüklenmiştir. Bu ödevler yapılan vergi incelemesini kolaylaştırmak ve verimli olmasını 

sağlamaya yönelik, inceleme elemanına yardımcı olmak amacıyla yasa ile 

düzenlenmiştir.  

Nezdinde inceleme yapılan vergi yükümlüsü öncelikle incelemenin başlaması ile 

birlikte inceleme elemanına uygun bir çalışma yeri göstermek, gösterdiği yerde resmi 

çalışma saatlerinde işletmede çalışmasını sağlamakla yükümlüdür. İnceleme sırasında 

gerektiğinde yükümlü ve çalışanları tarafından inceleme ile ilgili her tür açıklama 

inceleme elemanına yapılmalı, lüzumunda işyerinin her yerini gezip görmesi 
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sağlanmalıdır. Ancak işyerinin her yerinin gezilip görülmesi demek; işyeri fabrika ise, 

üretim tesislerinin, ticarethane ise, alım-satım yerlerinin, muhasebenin tutulduğu yerin 

gezilip görülmesi olmalıdır. Yoksa, işyeri sahibinin özel bürosunun ve eşyalarının da 

tamamen 257/3 kapsamında değerlendirilmesi, mahkemeden alınmış geçerli bir arama 

kararı olmaksızın arama yapma anlamına gelir ki; bu Anayasa tarafından güvence altına 

alınan temel hak ve özgürlüklere aykırıdır. Bu nedenle zaten kanun koyucu da, madde 

metnini “işyerinin her yerinde detaylı bir inceleme” değil “işyerini gezip görme” olarak 

düzenlemiştir.  İşletmenin her yerinde detaylı bir araştırma yapmak aramanın konusuna 

girmektedir. Arama konusunu incelerken gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bu nedenle 

inceleme elemanının 257/3.bent uygulaması sırasında temel hak ve özgürlüklere riayet 

ederek gerekli titizliği göstermelidir. 

VUK 257.maddeye 2365 S.Y. ile eklenen 5.bent hükmü ile; inceleme sırasında 

inceleme elemanınca gerek görülmesi halinde VUK 134.maddenin 2.fıkrası gereğince 

fiili envanter çalışması yapılacaksa, işyeri sahibinin bu çalışmayı yürütmek ve 

sonuçlandırmaya yönelik araç, gereç ve personeliyle gerekli yardımı ve kolaylığı 

sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.  

Vergi yükümlüsünün işyerinde inceleme sırasında VUK 257.madde gereğince 

kendisine yüklenen ödevlere uymaması, VUK Mükerrer 355.madde de “özel usulsüzlük” 

cezası ile yaptırıma bağlanmıştır.     

 

bb. Diğer Ödevleri 

                

Vergi yükümlüleri, VUK’nda çeşitli maddelerinde belirtilen ödevlere uymakla 

yükümlüdürler. Kanunda aynı zamanda bu ödevlere ilişkin usul ve esaslarda 

belirtilmiştir. VUK’nda genel olarak vergi yükümlülerinin uymak zorunda olduğu 

ödevler şunlardır.  

Defter tutmak ve tasdik ettirmek; defter tutmaya ilişkin usul ve esaslar 

VUK’nun 171 vd.maddelerinde, tutulan defterlerin tasdikine ilişkin esaslar ise VUK’nun 

220-226.maddeleri arasında düzenlenmiştir. Defter tutmak ve tasdik ettirmek yasada 

belirtilen yükümlüler açısından, yerine getirilmesi zorunlu bir ödevdir.  

Kayıtların tevsiki mecburiyeti; yükümlüler, VUK 171 ve 219 uncu 

maddelerinde belirtilen esaslara göre tuttukları defterlere ilişkin kayıtları, VUK 227 vd. 

maddelerinde ifade edilen belgelerle belgelendirmek zorundadırlar.  

İbraz ödevi; defter tutma mecburiyeti olan vergi yükümlüleri ile mükerrer 

257 nci madde ile getirilen zorunluluklara tabi olanlar, muhafaza etmek zorunda 
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oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere 

ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyb, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını 

ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve 

şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz 

ve inceleme için arz etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk Maliye Bakanlığınca 

belirlenecek usule uygun olarak, tasdike konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için 

gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan ya da 

silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli mali 

müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir(VUK m.256).  

Muhafaza ödevi; defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle 

Kanunun üçüncü kısmında yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim 

yılından başlıyarak beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar( VUK m.253). 

Ayrıca, VUK’na göre defter tutmak mecburiyetinde olmıyanlar, Yasanın 232, 234 ve 

235 inci addeleri gereğince almaya mecbur oldukları fatura ve gider pusulası ve 

müstahsil makbuzlarını tarih sırası ile tanzim tarihlerini takip eden takvim yılından 

başlıyarak beş yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar(VUK m.254). 

İşte vergi yükümlüsünün incelemeyle ilgili olarak öncelikle VUK’nun 

kendisine yüklediği bu ödevleri yerine getirmesi gerekir. VUK’nda yer alan mükellefe 

yüklenen ödevlerin aynı zamanda vergi denetiminin ilk aşaması olduğu söylenebilir. 

Vergi inceleme elemanları tarafından fiili olarak vergi denetimi yapılmasa da, yasal 

düzenlemelerle mükellefe sürekli yerine getirmesi gereken ödevlerin yüklenmesi ve 

bunların yerine getirilmediği durumların yaptırıma bağlanmasıyla, sürekli denetim 

yapılabileceği  endişesi taşıyan mükellefin bu ödevleri yerine getirmesi sağlanır. 

VUK’ unda belirtilen ödevlerin yerine getirilmesi, yükümlünün uyması gereken ilk ve 

en önemli kurallardır. 

 

b. Yükümlü Hakları 

 

Genellikle vergi yasalarında vergileme sürecinde mükelleflerin haklarını 

savunmaları amacıyla başvurabilecekleri yollar düzenlenmişken, “mükellef hakları” 

konusu oldukça ihmal edilmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren, dünyada vergi idarelerinin 

“mükellef odaklı yaklaşımla” yeniden yapılandırılması çalışmalarına paralel olarak birçok 

ülkede mükellef haklarının belirlenmesi, açıklanması, korunması ve denetlenmesi gibi 



 215 

hususlar gündeme gelmiştir556. Mükellef haklarına yer verilen kaynaklar; uluslararası 

anlaşmalar, anayasa veya kanunlarla yapılan temel düzenlemeler ile mükellef hakları 

bildirgeleri veya imtiyazları şeklindeki idari düzenlemelerdir.    

İnsan hak ve özgürlüklerini güvence altına alan anayasal ilkeler ve düzenlemeler, 

mükellef hakları alanında da etkisini göstermektedir. Anayasalarda düzenlenen; kanun 

önünde eşitlik, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, seyahat ve haberleşme 

özgürlüğü, hak arama özgürlüğü ile başvurma hakkı ilkeleri ve ilgili hükümler, aynı 

zamanda vergileme sürecinde mükelleflerle ilgili yapılacak işlemlerde de belirleyici, 

yönlendirici ve kısıtlayıcı olmaktadır557. Mükellef haklarıyla ilgili doğrudan düzenlemeler, 

birçok ülkenin vergi kanunlarında yer almasına rağmen, bunlar ya sınırlı sayıda hüküm 

içermekte ya da hükümlere yer verilmekle birlikte mükellef haklarının sistemli ve kapsamlı 

bir uygulaması bulunmamaktadır. Mükellef bildirgeleri veya imtiyazları şeklindeki 

düzenlemeler ise genellikle; vergi sistemlerinde “kural” getirmelerine rağmen, vergi 

kanunlarına yönelik bir rehber konumunda olup, kendi içinde yasal belge niteliğini 

taşımadıklarından, ilgili mevzuatta bulunanlardan daha fazla bir hak ve ödev getirmezler. 

Bunlar ancak kanun şeklinde çıkarıldıklarında yasal koruma sağlayabilirler558.   

Ülkemizde de, Gelir İdaresi Başkanlığı “mükellef hakları bildirgesi” 

yayınlamıştır; “Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma 

anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin 

sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı olduğu bilinciyle 

kendisinden hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunları çözmeye olan bağlılığını 

onaylar” girişiyle başlayan bildirgede vergi denetimini ilgilendirdiğini düşündüğümüz 

aşağıdaki hususlar da yer almaktadır; 

 

- Açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet vereceğiz.  

- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde öğrenmek istediğiniz her bilgi 

                                                
556 GERÇEK, Adnan, “Vergilemede Mükellef Hakları Ve Türkiye’deki Durumun İncelenmesi”, Vergi 
Sorunları Dergisi, Sayı:209, Şubat 2006, s.122. 
557 MUTLUER, Kamil/ HEPER, Fethi/ DÖNMEZ Recai, Vergi Hukuku, 2. baskı, Anadolu Üniversitesi 
Yayını No: 1536, Eskişehir 2004, s.125. 
558 “Anglo Sakson hukukun geçerli olduğu ülkelerde vergi idaresine geniş takdir yetkisi tanındığından, 
genellikle mükellef hakları ile ilgili daha çok idari düzenlemelere yer verilmiş olup, vergi kanunlarında bu 
düzenlemelerin doğru ve adaletli olmasını sağlamaya yönelik hükümler konulmasıyla yetinilmiştir. Kıta 
Avrupası hukuk sistemini uygulayan ülkelerde ise vergileme süreci ile ilgili kurallar daha sıkı bir şekilde 
ve kanunlarla düzenlendiğinden, mükelleflere tanınan haklar da vergi kanunlarında düzenlenmiştir. Vergi 
kanunlarının yanı sıra, mükelleflere haklar sağlayan kanunlar da vardır. Örneğin çeşitli ülkelerde 
uygulanan Bilgi Alma Hakkı Kanunu, Özel Hayatın Gizliliğinin Sağlanması Kanunu, Kamu Mali 
Denetimi Kanunu, Ombudsman Kanunu ve İdari Yargılama Kanunu gibi kanunlarla da mükelleflere 
haklar tanınmakta ve koruma sağlanmaktadır..” 
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için doğru insanlarla temasa geçmeniz konusunda sizleri yönlendireceğiz.  

- Şahsi ve gizli bilgilerinize saygılıyız. Bu bilgileri Vergi Usul Kanunu’nun 

öngördüğü haller dışında açıklamayacağız ve kullanmayacağız.  

- Yaptığımız işlemlerde ve gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerde vergi 

kanunlarının adil, hukuksal, tarafsız ve rekabeti koruyucu bir şekilde uygulanmasını esas 

alacağız.  

- Vergi incelemelerinde kanunları doğru, tarafsız ve tutarlı bir şekilde 

uygulayacağız. İncelemenin her aşamasında sizi bilgilendireceğiz.  

 

Bu belge, adı üstünde bir bildirgedir. Bu bildirgeyle, vergi idaresine bildirgedeki 

hususlara uymak konusunda hukuksal bir sorumluluk yüklenemez. Yine de bu bildirgede 

geçen “vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı 

olduğu bilinciyle” ibaresinin, gelir idaresinin mükellef haklarının gerçek anlamını 

bulması noktasında önemli olduğu söylenebilir. Bu ibarenin hukuki açılımı da, mükellefe 

daha kapsamlı haklar tanıyan yeni bir VUK düzenlemesiyle yapılabilir.  

Türk vergi hukukunda inceleme sırasında denetçinin uyması gereken kurallar 

VUK’nda belirlenmiş olduğundan bunlara uyulması zorunludur ve vergi yükümlüsü 

açısından kısmen güvence sağlamaktadır. Örneğin; incelemenin işyerinde yapılması 

kuralı, incelemeye başlamadan önce incelemenin konusunun ne olduğu hakkında 

bilgilendirme hakkı, inceleme yapacak elemanın yetkili olduğunu gösterir belgeyi görme 

hakkı, incelemenin mesai saatleri içersinde yapılmasını isteme hakkı, inceleme sırasında 

her türlü itiraz ve mülahazalarının tutanaklara yazılmasını isteme hakkı gibi. Yükümlü 

bunlara dayanarak her şeyden önce, vergi incelemesini yasada belirlenen çerçevede 

sürdürülmesini isteme temel hakkına sahip559 olmakla birlikte, bu yeterli değildir. Çünkü 

kanunda yer almayan fakat yükümlünün sahip olması gereken bazı haklar vardır ki; 

bunların göz ardı edilmesi, kanuna uygun olarak yapılan inceleme sonucunda idarece 

yapılacak işlemlerin yargı yerlerince onaylanması sonucunu doğururken, hukuka uygun 

davranılmış olmaz.   

Çeşitli ülkelerin vergi incelemesine ilişkin düzenlemelerine bakıldığında Türk 

Vergi Hukukundaki düzenlemelere nazaran yükümlülerin idare karşısında daha geniş 

haklara sahip olduğu görülüyor. ABD’nde, Mükellefin Avukatı İdaresi kurulmuştur. 

birçok ülkede ise benzer amaçla Ombudsman görev yapmakta olup; bu kurum, vergileme 

                                                
559 GÜMÜŞ Erhan, “Vergi İncelemesinde Yükümlünün Hak ve Ödevleri ile Vergi İnceleme 
Elemanlarının Yetki ve Sorumlulukları”, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, Yıl:15, Sayı:72, 
Temmuz-Ağustos-Eylül 2005, s.233. 
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sürecinde mükellef haklarının korunması ile ilgili uyuşmazlıkları da çözümlemektedir. 

Ayrıca, mükellef haklarını korumak amacıyla görev yapan Dünya Mükellefler Birliği ve 

birçok ülkede Mükellef Birlikleri oluşturulmuştur560.  

Örneğin Alman Vergi Sisteminde vergi mükellefinin vergi inceleme safhasında 

sahip olduğu haklar ayrıntılı olarak Alman Vergi Usul Yasası içersinde düzenlenmiştir. 

Alman vergi sisteminde yer almakla birlikte Türk Vergi Hukuku sisteminde yer almayan 

haklardan bazıları şunlardır 561; 

 

- Vergi yükümlüsüne nezdinde inceleme yapılacağı önceden bildirildikten 

sonra, yükümlü haklı nedenler gösterebilirse incelemenin ertelenmesini 

isteyebilmektedir, 

- Vergi idaresi incelemeye başlamadan önce yükümlüye incelemenin 

konusunun yanında, vergi incelemesi için neden kendisinin seçildiğini gösterir makul 

nedenleri açıklamak zorundadır. 

- Vergi idaresi nezdinde inceleme yapılacak yükümlüye inceleme sürecinin 

nasıl devam edeceği, inceleme sırasında temsilci bulundurup bulunduramayacağı yada 

                                                
560 “ABD’de Mükellefin Avukatı İdaresi, ABD İç Gelir İdaresi (IRS)’in mükelleflere müşteri odaklı 
davranmasını sağlamak, müşterilere aktif savunma hizmeti sunmak ve mükellef yararına politikaların 
geliştirilmesinde önemli rol oynamak amacıyla vergi idaresinin dışında ve bağımsız idari bir birim olarak 
1994 yılında kurulmuştur. Mükellefin Avukatı İdaresi temel fonksiyonu; IRS ile mükellef arasında baş 
gösteren sorunlarda mükellefe destek çıkmak ve belirlenen kriterler çerçevesinde mükelleflerin 
sorunlarını çözmektir. Ayrıca, mükelleflerin vergileme sürecinde karşılaştıkları sorunları belirlemekte, 
bunları analiz etmekte ve çözüm önerileri geliştirmektedir. Mükellefin Avukatı İdaresi 1994-004 
döneminde IRS ile mükellefler arasında yaşanan 8136 sorunla ilgili kendisine yapılan başvuruyu 
incelemiş ve mükelleflere destek olarak bunların çözümüne yardımcı olmuştur..Ombudsman kurumu, aynı 
zamanda vergileme sürecinde mükellef haklarının korunması ile ilgili uyuşmazlıkları da çözümlemektedir. 
Ombudsman genellikle bağımsız bir kurum olarak görev yapmakta ve doğrudan parlamentoya rapor 
sunmaktadır. Mükellefler vergi idareleriyle olan uyuşmazlıklarını idari aşamada çözümleyemediklerinde 
Ombudsmana başvurabilmektedir. Yapılan araştırmada mükellefin şikayetinin haklı olduğu görülürse, 
Ombudsman ilgili idareye şikayetle ilgili işlemlerin düzeltilmesini talep etmekte ve yapılan işlem ile ilgili 
prosedürün gözden geçirilmesi ile ilgili rapor sunmaktadır. Böylece, hem başvuruda bulunan mükellefin 
hakları korunmuş olmakta, hem de diğer mükelleflerin aynı zorluklarla karşılaşmaları önlenmektedir . 
 Mükellef Birliklerinin kuruluşu 1900’lerin başına kadar gitmektedir. İlk birlikler 1919 yılında 
Avustralya ve İngiltere’de kurulmuş ve iki yıl sonra, 1921’de İsveç Mükellefler Birliği kurulmuştur. Üst 
birlikler olarak 1969 yılında merkezi Lüksembourg’da olan Avrupa Mükellefler Birliği ve 1988 yılında 
ise merkezi Washington D.C.’de olan Dünya Mükellefler Birliği kurulmuştur. Özellikle 1990’larda 
mükellef haklarının gündeme gelmesinden itibaren üye sayısında büyük artış olan Mükellef Birlikleri 
günümüzde 40 ülkede [10] ve 46 birlik şeklinde örgütlenmişlerdir. Kâr amacı gütmeyen ve kamuya 
yararlı dernek şeklinde örgütlenmiş olan Mükellef Birlikleri’nin temel amacı, kamu kesiminde etkinlik, 
şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlayarak mükelleflerin yasal haklarını korumak ve vergi kanunlarını 
basit ve açık hale getirmektir. Ayrıca, özellikle mükellef haklarının yeni geliştiği ülkelerde bu birlikler, 
mükellefler ile vergi idaresi arasında işbirliğinin artırılması, vergi kanunlarının basitleştirilmesi ve 
yeknesak uygulanması ile mükelleflerin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi konularında önemli görevler 
üstlenmektedir”, GERÇEK, s.123. 
561 BENTLEY, Duncan, An Overview of Taxpayer’s Rights (Taxpayer’s Rights, An İnternational 
Perspective), Hyde Park Press, Adelaine, 1998, s.44-46., GÖKBEL, Doğan, “Vergi Mükellefleri 
Açısından Vergi İncelemesi”, s.1.    
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temsilci ile bağlantı kurma şansına sahip olup olmadığı konularında da bilgi verilmesi 

gerekmektedir.  

Mükellef hakları genel haklar ve özel haklar olmak üzere iki temel gruba 

ayrılmıştır. Vergi denetimi ve bu bağlamda vergi incelemelerindeki haklar, özel haklar ya 

da ikincil haklar grubunda yer almaktadır562. Yükümlü hakları; anayasa, sözleşme, yasa 

gibi asli ve diğer tali kaynaklar aracılığıyla hukukun vergi yükümlüsüne tanıdığı, 

yükümlünün devletten, vergilendirme yetkisi çerçevesinde vergi hukuku kurallarını 

yaratırken veya uygularken, bir şeyi yapmasını veya yapmamasını talep edebileceği 

yetkiler563 şeklinde tanımlanmıştır. Yükümlü hakları, aynı zamanda vergi yükümlüsünün 

korunmasını da ifade eder. Vergi yükümlüsünün korunması kavramı, idare hukukundaki 

bireyin korunması kavramını içermekle birlikte daha geniş bir kavram olup, yasama, 

yürütme ve yargı süreçlerinde yükümlünün hukuki güvencelerle donatılması anlamını 

taşır564. Ancak koruma kavramı devlet içeriklidir, vergi yükümlüsü hakkı ise birey 

içerikli bir kavramdır565. Vergi hukukunda yeni eğilim, birey hakkı - insan hakkı - 

yükümlü hakkı kavramlarının ortak bir payda etrafında tartışılmasından yana 

olmaktadır566. 

Bu tanım ve açıklamalardan hareketle vergi denetiminde mükellef hakları; bilgi 

alma hakkı, başvuru ve itiraz hakkı, elde edilen bilgilerin korunması ve gizliliği,  hukuki 

yardım hakkı, makul süre talep hakkı, özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı olarak 

sayılabilir. Türk vergi hukukunda vergi denetimi sırasında yükümlünün sahip olduğu ve 

sahip olması gereken bu haklar aşağıda başlıklar halinde incelenecektir. İnceleme 

sürecinde elde edilen bilgilerin gizliliği, özel hayatın gizliliği ve korunması haklarına 

ilişkin ayrıntılı açıklamalar ikinci bölümde yapıldığından, bu konularda oraya yollama 

yapmakla yetinilmiştir.  

 

                                                
562 Genel haklar yada temel haklar olarak da isimlendirilen birinci gruptaki haklar; vergi kanunların 
uygunluğu, temel işleyişi ve geçerliliği ile ilgili mükelleflerin görmek istedikleri doğruluk ve etkinliği 
içeren haklar olup, vergi idaresi ile mükellef arasındaki ilişkilerde ortaya çıkarlar. Bunlar, adil, eşit ve 
saygılı hizmet alma hakkı, bilgi alma hakkı, başvuru hakkı, vergilemede belirlik hakkı, mükelleflere 
ilişkin bilgilerin gizliliği hakkı, temsilci kullanma hakkı ve özel hayatın gizliliği haklarıdır. Özel haklar 
ya da ikincil haklar olarak da isimlendirilen diğer gruptaki haklar ise, vergi kanunlarındaki özel 
durumlar, işlemler ve uygulamalar ile ilgilidir. Bu haklar vergi kanunlarının uygulanmasında esas 
alınacak usul sürecine yoğunlaşırlar. Bunlar; verginin tahsili sırasında haklar, vergi ihtilaflarının özümü 
sırasında haklar ve vergi denetimi sırasında haklar olarak üç grupta sayılabilir. GERÇEK, s.126 vd. 
563 YALTI, Billur, Vergi Yükümlüsünün Hakları, Beta Yayınevi, İstanbul, Eylül-2006, s. 3. 
564 YALTI, Vergi Yükümlüsünün Hakları, s.2. 
565 YALTI, Vergi Yükümlüsünün Hakları, s.2. 
566 YALTI SOYDAN, “Mülkiyet Hakkı versus…..”, s. 114.  
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aa. Bilgi Alma Hakkı 

 

Vergi incelemesinde; incelemeye başlamadan önce incelemenin konusunun ne 

olduğu hakkında yükümlü bilgilendirildiği halde (VUK 140.md); incelemeye 

başlanmadan önce yükümlüye inceleme yapılacağına, ilişkin bildirim yapılmamaktadır. 

Bu yükümlüden inceleme için defter ve belgelerinin istenmesinden farklı bir kavram 

olup, yükümlünün incelenip incelenmeyeceği ve ne zaman inceleneceğinin tesadüflere 

bağlı olmasıdır. Bu durum yükümlülerin sürekli olarak vergi incelemesi tehdidi altında 

kalmalarına yol açmaktadır. Bu nedenle vergi hilesi ve vergi kaçırma durumları dışında 

olağan vergi incelemeleri sırasında en azından yükümlüleri vergi inceleme tehdidinden 

kurtarmak ve güvenlerini kazanmak için bildirim uygulamasının getirilmesi tartışılabilir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı yayınladığı mükellef hakları bildirgesinde, yükümlünün 

bilgi alma hakkı ile ilgili önemli hususlar yer almaktadır. Bunlar; açık, güvenilir, 

zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet verileceği, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

çerçevesinde öğrenmek istenilen bilgi için doğru insanlarla temasa geçmede yönlendirme, 

vergi incelemesinin her aşamasında yükümlüyü bilgilendirme gibi. Bu bildirge 

yükümlünün bilgi alma hakkı açısından önemlidir. Ancak eksik olduğu gibi, yasal bir 

dayanağı da yoktur.  

Vergi incelemesi sırasında yükümlünün sahip olduğu defter ve belgeler dışında, 

kamu kurumları ve bankalar gibi üçüncü kişilerden de yükümlü ile ilgili bilgi ve belge 

istenebilmektedir. Bilgi istenmesi durumunda yükümlünün söz konusu işlemlere ilişkin 

bilgilendirilmesi de gerekmektedir.  

Vergi incelemesi sonucunda ortaya çıkan olaylar ve bunların vergisel ve cezai 

sonuçları rapora bağlanmadan önce yükümlünün bilgilendirilmesi gerekmektedir. Vergi 

incelemesi sonucunda yükümlünün rapora ve rapora dayanılarak vergi idaresince 

yapılacak işlemlere karşı başvuru yolları konusunda da bilgilendirilmelidir.   

 

bb. Başvuru ve İtiraz Hakkı 

 

Türk vergi hukukunda mükelleflerin, vergileme işlemi ve vergi denetimleri 

sonucunda vergi idarelerince yapılan işlemlere karşı başvuru hakları vardır.  

Mükellefler, vergileme açısından sonuç doğuran bir işlem yapılması veya durum 

tespit edilmesi için veyahut vergi idaresi tarafından alınan karar ve yapılan işlemlere karşı 

dilekçe ile başvuru hakkını kullanarak, bu karar ve işlemlerin gözden geçirilmesini veya 

yargı yoluna başvurarak uyuşmazlığın çözülmesini talep edebilirler. Anayasanın “dilekçe 
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hakkı” başlıklı 74. maddesi Türk vatandaşlarının kendileriyle ve kamu ile ilgili dilek ve 

şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına sahip 

olduklarını hüküm altına almıştır. Dilekçe hakkı ve buna ilişkin usul ve esaslar 01.11.1984 

tarih ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunla düzenlenmiştir. 

Mükellefler vergilemeyle ilgili bir işlemin ve tespitin yapılmasını yetkili makamlardan 

isteyebilirler. Örneğin, VUK’un 13. maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinde 

durumun tespit edilmesi ve buna göre vergilemede dikkate alınması veya VUK’un 17. 

maddesi uyarınca ek süre verilmesi talep edilebilir. Ayrıca, mükellefler dilekçe ile vergi 

idaresine başvurarak, VUK’un 116 - 126. maddeleri arasında düzenlenen hükümlere göre 

vergi hatalarının düzeltilmesini, VUK’un 376. maddesine göre cezalarda indirim 

yapılmasını ve Ek maddeler 1 - 12 arasındaki hükümlere göre uzlaşmaya gidilmesini 

isteyebilirler. Uyuşmazlıkların yargı yolunda çözümlenebilmesi için, Anayasanın 36. 

maddesinde herkesin dava açma hakkına sahip olduğu ve 125. maddesinde de idarenin her 

türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, 

VUK’un 377. maddesine göre, mükellefler ve kendilerine ceza kesilenler, tarh edilen 

vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemelerinde dava açma hakkına sahiptirler. 

Diğer taraftan, vergi alacağını güvence altına almaya yönelik işlemler ile cebren tahsilat 

işlemlerine karşı mükelleflerin dava açma hakkı AATUHK’nın 15, 20 ve 58. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Dolayısıyla, mükellefler idari aşamada yapmış oldukları başvurulardan 

istedikleri sonucu elde edemedikleri takdirde, yargı yoluna başvurarak haklarının 

korunmasını talep edebilirler567.  

VUK’nun “inceleme tutanakları” başlıklı 141.maddesinin birinci fıkrasında, 

İnceleme esnasında lüzum görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap 

durumları ayrıca tutanaklar ile tespit ve tevsik olunacağı ve ilgililerin itiraz ve 

mülahazaları varsa bunların tutanağa geçirileceği belirtilmiştir. Ancak yükümlünün itiraz 

ve açıklamalarını tutanağa geçirme hakkına sahip olmakla birlikte, yükümlünün 

hazırlanan inceleme raporuna karşı itiraz hakkı bulunmamaktadır. İnceleme raporunun, 

bu rapora göre vergi idaresince yapılan işlemle birlikte yargısal denetimi mümkün 

olmakla birlikte; iş yargıya intikal etmeden bu rapora karşı nezdinde inceleme yapılan 

yükümlünün idareye itiraz hakkının da tanınması gerekir.        

 

 

                                                
567 GERÇEK, s.138. 
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cc. Makul Süre Talep Hakkı 

 

VUK’nun 139/4 maddesi gereğince; yükümlü kendisinden inceleme amacıyla 

defter ve belgelerinin ibrazı yazılı olarak istendiğinde, haklı bir mazeret göstererek defter 

ve belgeleri belirtilen sürede ibraz etmeyebilir. Bu durumda yeniden kendisine münasip 

bir mühlet verilir. Bu aynı zamanda “mühlet verme”yi düzenleyen VUK 17.maddenin de 

bir gereğidir.  

Alman Vergi Usul Yasası içersinde düzenlenen ancak Türk Vergi Hukuku 

sisteminde yer almayan “incelemenin ertelenmesini isteme” yada “makul süre talep 

hakkı”na göre; vergi yükümlüsüne nezdinde inceleme yapılacağı önceden bildirildikten 

sonra, yükümlü haklı nedenler gösterebilirse incelemenin ertelenmesini 

isteyebilmektedir. Bu yükümlü hakları açısından önemlidir. Böylece yükümlü incelemeye 

kendini hazırlayarak vergi idarenin karşısına daha güvenle çıkabilecektir. 

 

dd. Hukuki Yardım Hakkı 

 

Vergi denetimi neticeleri bakımından yükümlünün hukuki durumunu 

etkileyeceği için; denetçiden, denetimi tarafsız bir şekilde yapması, yükümlüye sahip 

olduğu hakları hatırlatması yanında bu hakları koruması beklenir. Ancak bunun tam 

manasıyla gerçekleşebileceğini söylemek mümkün değildir. Kaldı ki; yükümlüye sahip 

olduğu hakların hatırlatılması konusunda yasal bir zorunluluk olmadığı gibi,  

yükümlünün sahip olduğu veya sahip olması gereken, ancak yasada sayılmayan hakları 

da vardır. Bu nedenle, yapılan incelemeyi aksatmamak şartıyla inceleme sırasında avukat, 

YMM gibi bir uzmanından hukuki yardımından faydalanabilir. Hukuki yardımdan 

faydalanma konusunda yasal bir engel yoktur ve olması da düşünülemez.  

Nezdinde inceleme yapılan yükümlünün vergi incelemesi sürecinde inceleme 

elemanı ile yapmış olduğu görüşmeleri kayda alma konusunda belirlenmiş bir hakkı 

bulunmamakla birlikte, özellikle Common Law sisteminin geçerli olduğu ülkelerde 

yükümlü bu hakka sahiptir568. 

 

 

                                                                  

                                                
568 GÖKBEL, s.1. 
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VI. İNCELEMEDE KONU VE YÖNTEM 

                                                           

1. Konu 

 

Vergi incelemesinin amacı; ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Bu amaçla yükümlünün defter, kayıt ve belgeleri 

üzerinde hatalı ve hileli işlem olup olmadığı, yükümlünün kanuni ölçülere uygun hareket 

edip etmediği, ortada  vergi kaybı olup olmadığı derinlemesine kontrol edilmektedir. İşte 

defter, belge ve kayıtlar üzerinde yapılan hata, hile ve kanuni ölçülere uygunluk denetimi, 

vergi incelemesinin konusunu oluşturmaktadır569.  

 

- Unutkanlık, dikkatsizlik ve bilgisizlik yüzünden muhasebe ile ilgili işlem, 

kayıt ve hesaplarda yapılan hataları tespit edip düzeltmeye yönelik “hata incelemesi”,  

- Vergi kaçırmak için kasti olarak işletmeye ilişkin muamele ve hesaplarda 

yapılan muhasebe hilelerini tespit etmeye ve sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik “hile 

incelemesi”,  

- Son olarak, işletmeye ilişkin işlem ve kayıtların vergi kanunları ile 

belirlenen usul ve esaslar dahilinde yapılıp yapılmadığına, kanunlara aykırılıkların 

tespitine ve bunların düzeltilmesine yönelik “kanuni ölçülere uygunluk incelemesi”, 

yapılmaktadır. 

 

Vergi inceleme elemanı, yükümlünün vergiye müteallik işlemlerinde hatalarını, 

hileli davranışlarını ve vergi mevzuatına uygun hareket edip etmediğini incelerken çeşitli 

yöntemler kullanacaktır. Fiili tespitler yapma, karşıt incelemeler yapma, alıcı, yükümlü 

ve tanık beyanlarına başvurma, istihbarat arşivinden yararlanma, kıyaslama yapma gibi.  

 

a. Hataların Araştırılması 

 

Yükümlüler vergisel işlemlerinde unutkanlık, dikkatsizlik veya bilgisizlik 

nedenleriyle muhasebe hataları yapabilirler. Matematiksel hatalar, kayıt hataları, rakam 

hataları gibi. Vergi incelemesinin amaçlarından biri de bu hataları tespit edip 

düzeltilmelerini sağlamaktır. Bu hatalar, işletmelerin muhasebe kayıtlarında karşılaşılan 

genelde kasıt unsuru taşımayan yanlışlıklar olup, belli başlı muhasebe hataları beş başlık 

                                                
569 Denetim İlke ve Esasları-1.Cilt, s.125. 
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altında toplanabilir570;  

Matematik hataları; muhasebe sisteminde yapılmak durumunda kalınan 

hesaplama işlemlerinde, toplama, çıkarma gibi matematiksel işlemler üzerinde, yapılan 

yanlışlıklardır. 

Kayıt hataları; belgeler muhasebeleştirilirken kayıtlarda yapılan rakam ve 

hesap yanlışlıkları olup; rakam hataları, hesap hataları, borç ve alacak tarafın 

karıştırılması şeklinde gerçekleşir. 

Nakil hataları; yevmiye defterindeki muhasebe kayıtlarının başka bir sayfaya 

yada yere aktarılırken yapılan yanlışlıklardır. 

Unutma ve tekrar; işletmeye ait olup, satış, gider gibi işlemlerin ilgili döneme 

kaydedilmemesi veya kayıtlara hiç alınmamasıdır. 

Bilanço hataları; bir işletmenin aktif ve pasifinde bulunan kıymetlerin 

değerlemesi ile amortisman ve karşılık konularında muhasebe ilkelerine, ticari kurallara 

ve yasa hükümlerine uymayan yanlışlıklardır. 

VUK’nun 116 ve devamı maddelerinde düzenlenen “vergi hataları”, buradaki 

hata incelemesinden ayrıdır. Vergi inceleme elemanı inceleme sırasında aynı zamanda 

vergi hatalarını da ortaya çıkartabilir(VUK 119/4).  

İnceleme elemanı, inceleme sırasında yukarıdaki muhasebe hatalarıyla 

karşılaştığında, bu hatalarla ilgili sonradan yapılmış bir düzeltme kaydının olup 

olmadığına bakar. Eğer düzeltme kaydı varsa ve usulüne uygun olarak düzeltme 

yapılmışsa sorun yoktur. Düzeltme usulüne uygun yapılmamışsa, denetçi bunu raporunda 

eleştiri konusu yapabilir. Eğer yapılan hatalarda düzeltme kaydı yoksa; küçük ve sonuç 

hesapları etkilemeyen hatalar vergi incelemesinde ihmal edilebilirken, büyük ve önemli 

hatalarda ilgili sayfa veya belge mühürlenerek bu durum tutanakta belirtilip, hatadan 

kaynaklanan matrah farkı için ikmalen tarhiyat yoluna gidilir(VUK 29.md)571.   

 

b. Hileli İşlemlerin Araştırılması 

 

Yükümlüler vergi kaçırmak için, vergiye müteallik kayıt, belge ve işlemlerinde 

bilerek ve isteyerek gerçek durumu yansıtmayan hileli işlemler yapabilirler. Hatalar 

bilgisizlik, dikkatsizlik ve unutkanlığa dayanmasına karşılık, hileli işlemler belli bir 

amaca yönelik olarak kasten yapılanlardır. Hatalar genellikle kayıtlar üzerinde yapılırken, 

                                                
570 ALTINDAĞ, s.685-687. 
571 Denetim İlke ve Esasları-1.Cilt, s.124. 
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hileler ağırlıklı olarak belgeler üzerinde yapılmakta olup, bilinçli olarak yapıldığından ve 

gizlendiğinden ortaya çıkarılmaları etkin bir araştırmayı gerektirir. Vergiye müteallik 

belli başlı hileli işlemleri altı başlık altında toplamak mümkündür572;    

Kasti hatalar; yukarıda bahsi geçen hatalar belli bir amaca yönelik olarak 

kasten yapıldığı takdirde muhasebe hilesi sayılırlar ve bu durumda kastın varlığını ortaya 

koymak gerekmektedir. Kastın varlığını ortaya koyacak ve ispatlayacak olan vergi idaresi 

olup, genellikle ispatı oldukça güç olacaktır. Kasti hata ispatlanamıyorsa, yanlışlığın 

hataen yapıldığının kabulü gerekir. 

Kayıt dışı işlemler; işletmelerde her türlü işlem ve kaydın belgeye dayanması 

gerekir(VUK 227.md). Bu zorunluluğa rağmen bazı işlemlerin belgesiz yapılması ve 

kayıtlara yansıtılmaması kayıt dışı işlemdir. Bu aynı zamanda işletmenin defter ve 

belgelerinin gerçeği yansıtmadığı durum olup, resen tarhiyat sebebidir(VUK 30.md). 

Kayıt dışı işlemler, fatura almamak, düzenlememek yada mevcut faturayı kayıtlara 

yansıtmama suretiyle, satış hasılatını gizleyerek vergi kaçırmak amacıyla yapılmaktadır.  

İşlemden önce veya sonra Kayıt; VUK’nun 129.maddesinde muhasebe 

işlemlerinin kayıt zamanı düzenlenmiştir. İşletmenin faaliyetlerinin düzenli olarak 

kanunla belirlenen sürelerde defterlere kaydı gerekli olup, bu zorunluluğa aykırı davranış 

usulsüzlük cezası ile cezalandırılır(VUK 352/2-6.bent). Eğer bu davranış kasti olarak, 

vergi kaçırmak niyetiyle yapılıyorsa, matrah farkından dolayı ikmalen tarhiyat yapılacağı 

gibi, vergi zıyaı cezası da kesilir.  

Uydurma hesaplar; hasılatı gizlemek veya maliyeti artırmak amacıyla gerçekte 

işlem yapılmayan kişiler adına yanıltıcı hesaplar açılması olup, bu hesaplar aracılığıyla 

işlemler olduğundan farklı şekilde kayıtlara yansıtılmaktadır. Belgesiz ve kayıt dışı 

yapılan işlemleri denkleştirmek amacıyla yapılmakta olup, bu amaçla açılan uydurma 

hesaplar daha sonra uygun bir hesapla karşılaştırılarak kapatılmaktadır. Örneğin; gerçekte 

birisine yüksek bir bedelle faturasız satılmış bir mal, başka bir kişi adına düşük bir 

bedelle satılmış gibi gösterilip, aradaki fark gizlenmiş olur. Bu şekilde yapılan 

işlemlerden sonra bulunan matrah farkı resen taktir olunacaktır. Aynı zamanda bu fiiller 

vergi zıyaı(VUK 344) ve vergi kaçakçılığı suçu(VUK 359/a) oluşturmaktadır.  

Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek ve 

Kullanmak; Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, gerçek bir muamele veya duruma 

dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe 

aykırı şekilde yansıtan belge(VUK 359/a-2 parantez içi tanımı) olup; sahte belge, gerçek 

                                                
572 Denetim İlke ve Esasları-1.Cilt, s.129-134. 
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bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir(VUK 

359/b-1 parantez içi tanımı).  

Bilançonun Maskelenmesi; bilançonun maskelenmesi, belli bir amaca yönelik 

olarak bilançonun olduğundan farklı düzenlenmesidir. Bilanço maskelemenin amacı ise, 

işletmenin ekonomik ve mali yapısı ile karlılık ve likitidesi hakkında yanlış, yanıltıcı 

bilgi vermek ve imaj yaratmaktır573.  

Yukarıda kısaca bahsedilen, vergiye müteallik hileli işlemlerin ortaya 

çıkarılması çoğu kez güç olduğundan iyi bir inceleme gerektirir. Yapacağı inceleme 

sonunda hileli işlemleri tespit eden inceleme elemanı, bunları ayrıntılı ve tam olarak 

tutanaklara geçirir. Buna istinaden vergi idaresi yükümlü hakkında, resen veya ikmalen 

tarhiyatın yanı sıra, çoğu zaman vergi zıyaı cezası keseceği gibi, vergi kaçakçılığı suçu 

oluşturan fiillerden dolayı da suç raporu tanzim edilip savcılığa verilecektir.  

 

c. Kanuni Ölçülere Uygunluğun Araştırılması 

 

Vergi yükümlülerinin özel vergi kanunları ve VUK’nda uymak zorunda 

oldukları hükümler vardır. İşte yapılan incelemeler sırasında yukarıdaki bahsedilen, hata 

ve hile incelemelerinin yanında, yükümlünün mevzuat hükümlerine aykırı davranışları da 

incelenir.  

VUK’nun “mükellefin ödevleri” başlıklı ikinci kitabında, yükümlülerin bildirim 

verme, defter tutma, kayıtların tevsiki, ekim sayım beyanı, vergi karnesi, defter, kayıt ve 

belgeleri muhafaza ve ibraz ödevi gibi ödevler yüklenmiş; “değerleme” başlıklı üçüncü 

kitabında ise; beyan esasının kabul edildiği vergi sistemimizde vergi matrahının 

hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin taktir ve tespitinin nasıl yapılacağı belirlenmiş  

olup, bu hükümlere uygun hareket edilip edilmediği vergi incelemeleri sırasında 

araştırılır.   

Özel vergi kanunlarında belirlenen esaslara uygun hareket edilip edilmediği de, 

kanuni ölçülere uygunluk denetimi içersince incelenmekte olup, Örneğin; GVK’nun 

İkinci Kısmanda belirtilen “muaflık ve istisna” halleri, KDVK’nun ikinci kısmındaki 

“istisnalar”, beşinci kısmındaki kayıt düzeni gibi “usul hükümleri” ve diğer özel vergi 

yasalarındaki hükümlere uygun hareket edilip edilmediği de vergi incelemeleri sırasında 

araştırılır. Yoklama denetimi sırasında VUK 127.madde gereğince bazı kanuni ölçülere 

uygunluk denetimi yapılsa da, bu şekli bir denetim olup, derinlemesine bir denetim ancak 

                                                
573 ALTINDAĞ, s.689. 
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vergi incelemesi ile mümkünkür.  

 

2. Yöntem 

 

Vergi incelemeleri esas itibariyle yükümlünün defter, kayıt ve belgeleri üzerinde 

yapılmakla birlikte, incelemenin amacı gereği, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamak için yükümlünün defter ve belgeleri dışında bazı 

inceleme yöntemlerinin de kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle işletme içinde, 

işletmenin fiili durumu ile ilgili gözlem ve tespitler ve işletme dışında yükümlü ile 

ilişkide bulunan üçüncü kişiler nezdinde karşıt incelemeler, emsal işletmelerle 

kıyaslamalar yapılmakta, yükümlü, tanık ve alıcı beyanlarına başvurulmakta, VUK 148 

vd maddeleri gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden 

bilgi istenmekte, bilgi istihbarat arşivinden faydalanılmaktadır.  

Bunların tümü vergiyi doğuran olayı kavramak, ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğunu tespit etmek için kullanılan yöntemler olup, aynı zamanda vergi incelemesi 

sonunda vergi idaresince yapılacak işlemlere dayanak oluşturacak delilleri toplama 

faaliyetidir.  

 

a. İşletme İçi Yöntemler  

 

Vergi inceleme elemanı inceleme faaliyetini öncelikle işletme içi yöntem ve 

tekniklerle yapar. Nezdinde inceleme yapılan yükümlünün defter, kayıt ve belgeleri 

üzerinde yapılan incelemenin yanında, işletme dahilinde yapılan gözlem ve tespitlerle, 

işletme içi alınan yükümlü ve diğer tanık beyanları da işletme dahilinde yapılan tespitler 

olup, gereğinde işletme dışı yapılan tespitlerle birlikte, vergi inceleme raporunda 

değerlendirmeye tabi tutulurlar.  

 

aa. Defter, kayıt ve belgeler üzerinde inceleme 

 

Yükümlülerin defter tutma, saklama ve ibraz mecburiyetlerinin yanında, 

defterlere kaydedilen hususların tevsiki, bunların vergi mevzuatı gereğince belirlenen 

usul ve esaslarda yapılması gibi ödevleri vardır. İşte vergi incelemeleri sırasında yasal 

defterler, kayıt ve belgeler üzerinde hatalı ve hileli işlemlerin olup olmadığının yanında, 

bunların kanuni ölçülere uygun olarak düzenlenip düzenlenmedikleri de araştırılmakta, 

tespit edilen aykırılıklar tutanaklara geçirilip vergi inceleme raporunda belirtilmektedir.   
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bb. İşletme içi gözlem ve tespitlerle yapılan inceleme 

 

Sınai işletmelerde kapasite, randıman ve fireden hareketle üretimin 

hesaplanması, hizmet işletmelerinde bazı girdilerden hareketle hasılatın hesaplanması ve 

fiili envanter yapılması574 şeklinde yapılan inceleme yöntemi olup, diğer yöntemlerle 

birlikte değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.  

 

cc. İşletme içi yükümlü ve tanık beyanlarına başvurma 

 

İnceleme sırasında inceleme elemanı yükümlü ve tanık beyanlarına 

başvurabilecek ve bunları tutanakla tespit edecektir. Aynı şekilde bu beyanlar yapılacak 

işleme tek başına dayanak olamayıp, diğer tespitlerle de desteklenmesi gerekmektedir.  

 

b. İşletme Dışı Yöntemler 

 

Vergi incelemeleri sırasında ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamak için her zaman tek başına işletme içi inceleme 

yeterli olmamakta, bunun için işletme dışı yöntemlerle de inceleme yapılması 

gerekmektedir.   

 

aa. Karşıt İnceleme Yapma 

 

Karşıt incelemeler, incelenen yükümlünün defter, kayıt, belge ve beyanlarının 

doğru olup olmadığını kontrol etmek amacıyla yükümlüyle ilişkide bulunan üçüncü 

kişiler nezdinde yapılan incelemelerdir. 

 

bb. Bilgi Toplama ve Vergi İstihbarat Arşivinden Yararlanma 

 

VUK 148 vd maddeleri gereğince vergi inceleme elemanı yükümlüden, yükümlü 

ile ilişkide bulunan gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarından inceleme 

konusu ile ilgili bilgi isteyebilmek ve vergi istihbarat arşivinden yararlanabilmektedir. Bu 

şekilde toplanan bilgiler yapılacak incelemede diğer tespitlerle birlikte 

                                                
574 ŞEKER, s.293-311. 
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değerlendirilmektedir. 

 

cc. Alıcı ve Tanık İfadelerine Başvurma 

 

VUK 3/B gereğince vergiyi doğuran olayla ilgili doğal ve açık olan tanık 

beyanları ispatlama vasıtası olarak kullanılabildiğinden, vergi inceleme elemanı 

incelemesi sırasında işletme dışında alıcı ve diğer tanık beyanlarına başvurabilmektedir.  

 

dd. Kıyaslama Yönteminden Yararlanma 

 

İncelemeye tabi işletme emsal nitelikteki bir başka işletme ile kıyaslanmaktadır. 

Ancak bu yapılırken yükümlünün defter, belge ve kayıtları da göz önünde 

bulundurulacağı gibi, tek başına değil ancak diğer yöntemlerle birlikte 

değerlendirilecektir. 

                                

VII. İNCELEME TUTANAKLARI VE İNCELEME RAPORU 

 

1. İnceleme Tutanakları 

 

İnceleme sırasında inceleme elemanınca birtakım hususların tutanağa 

geçirilmesi gerekmektedir. VUK’nun “İnceleme Tutanakları” başlıklı 141.maddesinde 

hangi durumlarda ve nasıl tutanak düzenleneceği açıklanmıştır. Buna göre;  

 

“İnceleme esnasında lüzum görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili 

olaylar ve hesap durumları ayrıca tutanaklar ile tespit ve tevsik olunabilir. 

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

düzenlenen tutanakların bir nüshasının mükellefe veya nezdinde inceleme yapılan 

kimseye bırakılması mecburidir. 

İlgililer tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde tutanakta bahis 

konusu edilen olaylar ve hesap durumlarını ihtiva eden defter veya vesikalar, 

nezdinde inceleme yapılandan rızasına bakılmaksızın alınır ve inceleme 

neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar kesinleşinceye kadar geri 

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

alabilirler. Ancak bu defterlerin suç delili olmaması şarttır. 

143 üncü Madde hükmü, yukarki şekilde alınan defter ve vesikalar 
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hakkında da uygulanır. 

144 üncü Maddenin dördüncü ve son fıkraları hükümleri yukarki şekilde 

defter ve vesikalar alınan mükellefler hakkında da caridir”. 

 

Maddeden anlaşılacağı üzere, inceleme tutanaklarına vergileme ile ilgili olaylar 

ve hesap durumları yazılmakta ve böylece vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin 

muamelelerin gerçek mahiyeti saptanmaya çalışılmaktadır. İnceleme elemanınca yapılan 

çalışmalar sırasında gerek yükümlünün incelenmek üzere ibraz ettiği defter ve belgeler 

üzerinden gerekse üçüncü şahıslar nezdinde sürdürülen incelemeler sırasında tespite 

gerek görülen hususların yazılı bir metin haline getirilmesi suretiyle elde edilen belgelere 

yasal deyimiyle tutanak denilmektedir575.  

İnceleme tutanakları ile ilgili söz edilmesi gereken konular; tutanak 

düzenlemenin yanında, tutunakların içeriği, geçerliliği, nezdinde inceleme yapılanın 

tutanağa ihtirazi kayıt koyması ve tutanağın imzalanmamasının sonuçlarıdır.      

                        

a. Tutanak Düzenleme 

                   

VUK 141.maddedeki ifadeden vergi incelemesi sırasında tutanak 

düzenlenmesinin zorunlu bir şekil şartı olmadığı anlaşılmaktadır. İnceleme sırasında 

vergileme ile ilgili olaylar ve hesap durumları hakkında vergi inceleme elemanı lüzum 

görürse tutanak düzenleyecektir. Durum inceleme elemanının inisiyatifine bırakılmıştır. 

Ancak vergi incelemesi neticesinde bu incelemeye dayanılarak vergi idaresince yapılacak 

işlemlerin iptali sonucunun ortaya çıkmaması, ilerde gündeme gelebilecek ispatlama 

sorunları nedeniyle yapılan inceleme sırasında vergileme ile ilgili olaylar, hesap 

durumları ve işlemlerin tutanağa bağlanması gerekmektedir.  

VUK 141.maddeye göre tutanak düzenlenmesi zorunlu olmamakla beraber, eğer 

tutanak düzenlenmişse, ilgililerin itiraz ve mülahazaları varsa bunların da tutanağa 

geçirilmesi gereklidir. Ayrıca bu şekilde düzenlenen tutanakların bir nüshasının nezdinde 

inceleme yapılana veya mükellefe verilmesi zorunludur.  

Vergi idaresi delil teşkil edecek çeşitli durum ve davranışları yazılı hale 

getirmek ve bu olay üzerinde yükümlülerin yada yetkili temsilcilerinin mutabakat ve 

                                                
575 SEVİĞ, Veysi, “Vergi Hukuku ve Uygulaması-Vergi İncelemesi”, İktisat ve Maliye Dergisi, Cilt: 
XXXII, Sayı:3, Haziran 1985, s.94.   
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itirazlarını da almak zorundadır576. İnceleme tutanaklarında yükümlülerin sadece konuya 

ilişkin görüşlerine yer verilebilir. Konu dışındaki görüşlerin ise tutanağa geçirme olanağı 

yoktur577. İnceleme sırasında bulunan ve delil teşkil edecek çeşitli olay ve bilgiler ile bu 

olay ve bilgiler üzerinde incelemeye muhatap olanların mutabakat veya itirazlarının 

tutanakla yazılı hale getirilmesi, ödenmesi gereken vergilerin saptanmasında önemli bir 

ispat vasıtası niteliğindedir578.  

Vergi inceleme elemanı yaptığı inceleme sırasında inceleme ve araştırma 

işlevini yerine getirirken elde ettiği bulguları iyi bir şekilde delillendirmek zorundadır. 

İnceleme elemanının  birtakım şekli kurallara uyarak yapacağı inceleme sonunda rapor 

düzenlemesi ve raporunda bulduğu matrah farkını göstermesi, yapılan incelemenin maddi 

anlamda doğruluğunu ispatlamaz. Bunun için, yapılan inceleme sırasında tespit edilen 

durumların tutanaklara geçirilmesi, tutanaklarla delillendirilmesi gerekir. Bunun 

yapılmaması, vergi inceleme raporuna dayanılarak vergi idaresince yapılacak işlemin 

yargıda iptali sonucunu doğurabilir. İnceleme elemanlarının görevi sadece nicelik olarak 

rakamsal boyutları yüksek raporlar düzenlemek değil, aynı zamanda nitelik olarak üstün 

ve hukuksal dayanağa sahip raporlar düzenlemektir.  

 

b. Tutanağa İhtirazı Kayıt Koyma 

 

VUK’nun “inceleme tutanakları” başlıklı 141.maddesinin birinci fıkrasında, 

İnceleme esnasında lüzum görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap 

durumları ayrıca tutanaklar ile tespit ve tevsik olunacağı ve ilgililerin itiraz ve 

mülahazaları varsa bunların tutanağa geçirileceği belirtilmiştir. İnceleme tutanağı 

nezdinde inceleme yapılan yükümlü aleyhine delil teşkil edebileceğinden, yükümlünün 

tutanağı imzalamadan önce varsa itiraz ve açıklamalarının tutanağa geçirilmesini isteme 

hakkı kanunla kendisine verilmiştir. İnceleme elemanının bunları tutanağa geçirmesi 

gerekmektedir. Aksi yönde bir hareket kanuna ve hukuka aykırı olacağı gibi, inceleme 

elemanının sorumluluğunu da doğurabilecektir.  İnceleme elemanının kasıtlı olarak itiraz 

ve açıklamaları tutanağa geçirmezse; bu durum inceleme elemanı açısından TCK 

anlamında bir “görevi ihmal” yada “görevi kötüye kullanma” suçu olarak 

değerlendirilebilir.             

                                                
576 TEZEL,Adnan,“Türk Vergi Hukukunda İspat ve Delil Sistemi”, Doçentlik Kollokyum Tebliği, M.Ü. 
İstanbul, 1978(Raşat Kaynar’a Armağan, SBF Yayını,1981’de Yayınlanmıştır),s.12, ŞEKER, s.404. 
577 SEVİĞ, “Vergi İncelemesi”, s.95. 
578 Denetim İlke ve Esasları, 1.Cilt,s.109. 
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c. Tutanağı İmzalamamanın Sonuçları 

 
aa. Defter ve Vesikalara Elkoyma 

 

VUK’nun “inceleme tutanakları” başlığını taşıyan 141.maddesinin ikinci 

fıkrasında; vergi incelemesi sırasında ilgililer vergi inceleme elemanınca düzenlenen 

tutanakları imzalamaktan çekinirlerse; tutanakta bahis konusu olan olay ve hesap 

durumunu ihtiva eden defter ve belgeler nezdinde inceleme yapılanın rızasına 

bakılmaksızın alınacağı ve inceleme sonucunda tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar 

kesinleşinceye kadar geri verilmeyeceği belirtilmektedir.  

İnceleme elemanının düzenlemiş olduğu tutanağı nezdinde inceleme yapılan 

yada mükellefin imzalamaması durumunda tutanakla ilgili defter ve belgelere el 

konulması ceza hukuku anlamında bir tür “zapt-elkoyma” muamelesidir. Vergi inceleme 

elemanlarının yaptıkları denetimin bir tür kolluk faaliyeti olduğundan hareketle; bu 

faaliyetleri sırasında inceledikleri defter, belge ve her tür kayıtlarda suç unsuruna 

rastlarlarsa bunlara elkoymadan önce, yürüttükleri faaliyete uygun yasal düzenlemelere, 

bu anlamda CMK’nun elkoyma konusundaki düzenlemelerine göre hareket etmeleri 

gerekir. VUK 141/3 maddede, arama sırasında elkoyma usulünü düzenleyen VUK 

143.maddesine yollama yapılması, işlemi hukuka uygun hale getirmez. Zira, ilgili 

düzenleme, vergi kaçakçılığı fiillerinin tespitine yönelik olarak, sulh ceza hakiminin 

vereceği arama kararı üzerine, elkoymanın şekline, yani nasıl yapılacağına ilişkin usuli 

bir düzenlemedir.  

Eğer defter ve vesikalar suç unsuru içeriyorsa, CMK’nun 123 ve devamı 

maddelerindeki prosedür işletilerek, VUK 143.maddede belirtilen usulde bunlara ispat 

aracı birer suç delili olarak el konulmalıdır. Aksi taktirde, ortada suç unsuru içeren defter 

ve vesika yoksa, bunlara el koymanın sırf tutanağın imzalanmama sebebine bağlanması 

hukuka aykırılık sorununu gündeme getirir. İlgililerin tutanağı imzalamaması halinde, bu 

husus tutanağa ilgilisinin “imzadan imtina ettiği” şeklinde yazılabilirdi.  

Mevcut düzenlemede, defter ve vesikalara geçici olarak elkoyma işleminin, sırf 

yükümlünün tutanağı imzalamaktan çekinme sebebine bağlanması hukuka aykırıdır. Bu 

aykırılık, adil yargılanma hakkının içeriğinde yer alan “kendi aleyhine tanıklık etmeme 

hakkı”nın ihlali olarak değerlendirilmelidir. Bu konuda ayrıntılı açıklamalar, ikinci 

bölümde, hukuksal çerçeve bahsinde yapılmıştır.  

Ayrıca, yapılan inceleme sırasında yükümlünün işlediği kaçakçılık fiillerinden 

ifadesi alınmış yada kaçakçılık fiilleri ile ilgili beyanları tutanağa geçirilmiş olabilir. Bu 
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durumda yükümlü suç isnadı ile karşı karşıyadır ve artık şüpheli statüsüne girmiştir. 

İnceleme elemanının bir tür adli kolluk faaliyeti yürüttüğü de kabul edildiğinde, bu 

aşamadan sonra yükümlü şüpheli ve sanık haklarından yararlanmaya başlar. 5271 Sayılı 

CMK’nın 148/4 maddesi; “Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya 

mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas 

alınamaz” hükmünü içermektedir. Buna göre; inceleme elemanın tutanakla tespit ettiği  

beyan ve ifadeler, müdafii hazır olmaksızın alınmışsa, olay ceza mahkemesine intikal 

ettiğinde, hakim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık (yükümlü) tarafından 

doğrulanmadıkça hükme esas alınamayacaktır.  

  

bb. Elkoymada Uygulanacak Usul 

 

VUK’nun 141/2 fıkrasında; nezdinde inceleme yapılan veya mükellefin tutanağı 

imzalamaması halinde, tutanakta bahis konusu edilen defter ve vesikalara ilgililer 

tutanağı imzalayana kadar el konulacağı, imzalamazlarsa inceleme neticesi tarh edilen 

vergiler ve kesilen cezalar kesinleşinceye kadar geri verilmeyeceği belirtilmiş, son 

cümlede ise eğer bu defter ve vesikalar suç unsuru içeriyorsa bunlara el konulduktan 

sonra ilgililer tutanağı imzalasalar da defter ve vesikalar geri verilmeyeceği belirtilmiştir. 

VUK 141/3.fıkrada; bu şekilde el konulan defter ve vesikalar hakkında “aramada” 

sırasında el konulan defter ve vesikalara ilişkin VUK 143.madde hükmü uygulanacağı 

belirtilmiştir. 

Normal inceleme sırasında herhangi bir suç unsuru içermese bile, tek başına 

nezdinde inceleme yapılanın tutanağı imzalamamasından dolayı defter ve vesikalara el 

konulması usulünde, VUK 142 ve devamı maddelerindeki “arama” müessesesindeki 

defter ve vesikaların el konulması usulünün uygulanması ilginçtir. Çünkü VUK 

141.maddede elkoymaya ilişkin CMK’na hiç yollama yapılmadığı halde,  “arama” 

sırasında defter ve vesikalara el konulması usulünü düzenleyen VUK 143.madde hükmü 

uygulanmaktadır. VUK’nun 143. maddesini “arama” konusunda ayrıntılı olarak 

inceleyeceğiz.  Yalnız şu hususu da belirtmekte yarar var; VUK 141.maddedeki inceleme 

sırasında elkoyma işlemiyle ilgili düzenlemenin hukuka uygun olmadığı ve eksikliğinden 

bahsedilmişse de; defter ve vesikalara elkoyma sırasında VUK 143.maddedeki usulün 

uygulanması yerindedir. Bu düzenleme hukuka aykırılığı ortadan kaldırmasa da, yukarıda 

bahsedilen eksiklikleri bir ölçüde giderebilir.    

Ayrıca VUK 141/son fıkrada; defter ve vesikaları ister suç delili olarak alınsın, 

isterse sırf nezdinde inceleme yapılan yada mükellef tutanağı imzalamadığı için alınsın; 
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“arama” bahsindeki VUK 144. maddenin 4. ve son fıkralarının defter ve vesikaları alınan 

mükellefler hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. VUK 144.maddenin 4. ve son 

fıkraları; mükellefin defter ve vesikalarına el konulmasının süresi gelen vergi 

beyannamelerini verme ödevini kaldırmadığı, bunun için mükellefin yazılı isteği üzerine 

el konulan defter ve vesikalardan beyannamenin tanzimi için gerekli kayıtları çıkarmaya 

ve suretler almaya izin verileceği ve son fıkrada da defter ve vesikalara el konulması 

halinde ek beyanname süresi düzenlenmiştir.  

 

d. Tutanağın Geçerliliği  

 

VUK 141.maddeyle, tutanak tanzimi için bir zorunluluk öngörülmediği halde; 

VUK 364. madde gereğince, inceleme sırasında vergi cezasını gerektiren olaylara 

rastlandığında, delillerin kaybolma ihtimali varsa, bunların tutanakla tespiti zorunludur.  

Tutanakların sadece kendisine vergi ve ceza salınacak vergi yükümlüleri için 

değil, aynı zamanda vergiyi doğuran olayla ilgisi doğal ve açık olan tanık ifadelerinin 

alınması ve karşıt incelemelerin yapılması sırasında elde edilen bilgi ve bulgular içinde 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konuda  VUK’nun bilgi verme yükümlülüğüne ilişkin 

VUK 148.maddesinden yararlanılmaktadır579.  

İnceleme tutanağında tespit edilen hususlar, inceleme sonucu yargıya intikal 

ettiğinde birer delil niteliğindedirler. Bunların delil niteliğinden dolayı da, yargı yerleri 

geçerlilik ve doğruluklarını değerlendirirler.  

Danıştay, tutanak düzenleme gereğini değerlendirdiği kararında; imalatçı 

şirkete iştirak etmiş olan şirket hakkında vergi incelemesi yapıldığına, defter ve 

belgelerin incelendiğine dair ve bizzat iştirakçi yükümlü şirketin yetkilisinin beyan ve 

açıklamalarını içeren bir tutanak düzenlenmiş olmadan, imalatçı şirket yetkilisinin 

imzaladığı tutanağın, inceleme raporuna, dolayısıyla tarhiyata esas alınması nedeniyle, bu 

şekilde yapılan tarhiyatın varsayıma dayandığı görüşüyle kaldırılmasına karar vermiştir. 

Kararın gerekçesinde ise; “…gerçek kazancın tespiti açısından yeterli bir incelemenin 

yapıldığından söz edebilmek için vergileme ilgili olayların, hesap durumlarının 

araştırılması, belirlenen unsurların tutanakla saptanması gerekmektedir…”580 diyerek 

tutanak düzenlemenin gereğine değinmektedir. Danıştay bu kararında, VUK 141.madde 

                                                
579 ŞEKER, s.406.  
580 Danıştay 4.D., 21.12.1988 T., 927/5016 S. Kararı, (Danıştay Dergisi, Yıl 19, Sayı: 74-75, s.220-
223), ŞEKER, s.407.  
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lafzı karşısında vergi inceleme elemanının tutanak düzenlemesinin zorunlu olduğunu581 

değil, yapılan incelemenin varsayıma dayanmaması ve mevcut durumun ispatı 

açısından tutanak düzenlemenin gereğine değinmiştir.  

Tutanağın yükümlü tarafından imzalanmaması ile ilgili yukarıda gerekli 

açıklamalar yapılmıştır. Danıştay; inceleme tutanağında yükümlünün itiraz ve 

görüşlerine yer verilmemesi halinde, bu hususlar yargı mercilerinde 

belirtilebileceğinden, salt bu nedenle tutanağın imzalanmamasının, rapor düzenlenmesini 

ve tarhiyat yapılmasını engellemeyeceğine, ihtirazı kayıtlar ileri sürülüp de kabul 

edilmediği için sırf ilgilisinin imzalamaması halinde tutanağın hukuken geçersiz 

olmadığına karar vermiştir582.  

Danıştay diğer bir kararında; inceleme tutanağının yetkisiz kişiye 

imzalatıldığından ve bu nedenle yasaya uygun olmayan tutanak esas alınarak 

düzenlenen vergi inceleme raporu dayanılarak yapılan tarhiyatı kaldıran yerel mahkeme 

kararını, tarhiyatın dayanağı olan vergi inceleme raporunun sadece yetkisiz olduğu iddia 

edilen temsilci tarafından imzalanan tutanağa dayanmadığı, ele geçirilen sipariş 

fişlerindeki bilgilerden yararlanılarak, alıcı ifadelerine başvurulduğu, ayrıca davacının 

defter ve belgelerinin de incelenerek sonuca ulaşıldığı anlaşıldığından bütün bunlar 

incelenmeden sadece tutanağın yetkisiz temsilci tarafından imzalandığı gerekçesiyle 

vergi ve cezaları kaldıran mahkeme kararını bozmuştur583. Danıştay bu kararında tek 

başına inceleme tutanağının yetkisiz temsilci tarafından imzalanmasının, incelemeye 

dayanılarak yapılan tarhiyatı sakatlamayacağını, diğer delillerle desteklenen inceleme 

tutanağına dayanılarak yapılan tarhiyatın geçerli olduğunu, tutanağın düzenlenmemesinin 

yada eksikliğin diğer delillerle desteklendiğinde önemli olmadığını belirtmiştir.  

İnceleme elemanının düzenleyeceği inceleme tutanağında yükümlünün itiraz ve 

açıklamaları, tutanağı hiçbir ihtirazı kayıt koymaksızın imzalamışsa kendi aleyhine delil 

olarak kullanılabilir584. Ancak bu ispatlama ile ilgili bir sorun olup, her zaman aksi 

                                                
581 Bkz. aksi görüş için, ŞEKER, s.406-407. 
582 Danıştay 4.D., 16.03.1982 T., 3704/362 S.Kararı, ŞEKER, s.407. 
583 Danıştay 4.D, E: 1997/004534, K: 1998/004547, T: 25.11.1998, DKD. Sayı:100, s . 221.  
584 “…vergi inceleme raporu ekindeki tutanağın hiç bir itirazı kayıt konmadan imzalandığı, üretime 
verilen un, maya, tuz miktarları ile rutubet oranı, fire oranı, ekmek fiyat ve gramajları konusunda da 
taraflar arasında bir ihtilaf bulunmadığı göz önüne alındığında, yükümlünün tutanakta belirtmediği 
halde dava dilekçesinde ileri sürdüğü hamurdan ekmek elde edilmesi sırasında meydana gelen su 
kaybının ve "elenti” diye tabir edilen ekmek imalatına dahil olmayan un miktarının fire olarak dikkate 
alınmadığı yolundaki iddialarına itibar edilemez. Zira tutanağın 7. maddesinde, ekmek üretiminde 
pazarlama aşamasına kadar meydana gelen fire oranları açıkça sorulmuş, yükümlünün belirttiği 
oranlar uygulanmak suretiyle inceleme yapılmıştır. Dolayısıyla, bu maddede belirtilen rutubet ve fire 
oranlarının dava dilekçesinde iddia edilen fireleri de kapsadığının kabul edilmesi gerekir…”, Danıştay 
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ispatlanabilir. Danıştay bir kararında da; vergi inceleme elemanı inceleme sırasında defter 

ve belgeleri usulüne uygun olarak istemiş olup ta, yükümlü bunları ibraz etmemişse; 

inceleme elemanının elinde defter ve kayıt bulunmadığından, defter ve belgeler dışında 

yöntemlerle sürdürülen vergi incelemesi sonucu hazırlanan tutanağı imzalamayan 

yükümlünün, yargı aşamasında tutanağın gıyaben düzenlendiği yolundaki soyut iddiasına 

bakılmayacağına ve tutanağın geçerli olduğuna karar vermiştir585.  

Bu kararlarla birlikte değerlendirme yapıldığında; mademki, sırf tutanağın 

imzalanmaması onun hukuki geçerliliğini etkilemiyorsa, bu duruma bağlı olarak defter ve 

belgelere elkonulmasına da gerek yoktur. Nihayetinde tutanaklar ispat vasıtası birer delil 

niteliğindedir. Yargıç tutanağın hukuki değeri ve ispat için yeterli olup olmadığını 

değerlendirilirken, imzasız bir tutanağı da diğer delillerle birlikte ele alıp, iddiayı ispat 

için yeterli görebilir. Böylece sorun ispatla ilgilidir. Bundan dolayı; VUK 141/2 madde 

de yer alan, tutanağı imzalamama durumunda elkoyma düzenlemesi, yukarıda da 

belirtildiği gibi, hukuka aykırıdır ve iptali gerekir.  

 

2. İnceleme Raporu 

 

Vergi inceleme raporu; “Vergi incelemesinde, tutanak ve diğer delillerle tespit 

edilen hususların, vergi hukuku ve muhasebe denetimi açısından değerlendirilerek, bu 

verilerle ne gibi sonuçlara varıldığını ve bu sonuçlara göre incelemenin muhatabı 

hakkında vergi hukukunda hangi hükümlere göre ne yolda işlem yapılması gerektiğini 

belirten, vergi yönetimi adına düzenlenmiş idari bir ön işlem belgesidir.”586.  

Denetim üzerine düzenlenen raporlar, yapılan incelemenin hukuki sonuçlarını 

taşıyan resmi belgelerdir587. 

 

a. İnceleme Raporunun Mahiyeti 

                       

İnceleme elemanı yapmış olduğu vergi incelemesini, inceleme tutanakları ve 

ekleri ile birlikte vergi inceleme raporu ile sonuca bağlamaktadır. Vergi inceleme 

raporlarının nasıl yazılacağı, biçimi ve içeriğinin nasıl olması gerektiği inceleme konusu 

                                                                                                                                       
11.D, E: 1996/007146, K: 1998/000617, T: 18.02.1998, DKD., Sayı:97, s.707., Benzer karar için bkz. 
Danıştay 11.D, E: 1997/000450, K: 1998/001120, T: 19.03.1998, DKD., Sayı:98, s. 606. 
585 Danıştay 3.D., 11.04.1989 T., 2277/1068 S.Kararı, ŞEKER, s.408. 
586 ŞEKER, s.409-410. 
587 SEVİĞ, Veysi, “Vergi İncelemesinde Uyulacak Esaslar”, Dünya Gazetesi, 8.8.2000, Cuma.     
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dışındadır. Asıl sorun hukuksal sonuçlarına etki eden hususlardır. Vergi inceleme 

elemanının inceleme sonunda hazırlayacağı vergi inceleme raporuna; inceleme 

tutanakları, karşıt inceleme tutanakları, tanık ifade tutanakları, bilgi toplama hükümlerine 

göre alınan yazılı bilgiler, yükümlü nezdinde vergiyi doğuran olayla ilgili yapılan diğer 

tespitler, delil serbestliği ilkesi gereği vergiyi doğuran olayın belirlenmesine yönelik 

toplanan her türlü delil eklenir588.  

Yapılan vergi incelemesinin çeşidine bağlı olarak düzenlenen raporlara değişik 

isimler verilebilir. Tam vergi inceleme raporu, kısa vergi inceleme raporu, sınırlı vergi 

inceleme raporu, vergi kaçakçılığı suçu raporu, usulsüzlük, özel usulsüzlük raporu gibi. 

Sonuçta hangi isimle anılırsa anılsın yukarıda değinilen raporun mahiyeti ve bağlandığı 

hukuki sonuçları değişmez. Vergi inceleme raporu, vergi incelemesinin sonunda 

inceleme elemanınca tespit edilen vergilemeyi etkileyen durumları, tutanak ve başka 

unsurlarla delillendirilen olumlu yada olumsuz bir kanaat belgesidir.  

Bütün idari işlemlerde olduğu gibi, vergilendirme işlemlerinde yargı yoluna 

gidilebilmesi için işlemin icrai nitelikte olması gerekir. Bu nedenle birer idari işlem olan 

vergi hukukuna ait tarh ve tahsil işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Buna karşın, kişiler 

nezdinde herhangi bir sonuç oluşturmayan, bir başka deyişle sadece idarenin iç işleyişi 

açısından önem taşıyan işlemlerle, icrai işlemlerin hazırlık işlemleri, kesin ve yürütülmesi 

zorunlu olmayan işlemlerden olması nedeniyle dava konusu yapılamaz. Örneğin, bir 

özelge (mukteza), bir yoklama tutanağı veya vergi inceleme raporu, doğrudan dava 

konusu yapılamaz. Ancak dava konusu yapılamayan iç veya hazırlık işlemi olarak 

nitelendirilen işlemlerden hareketle icrai işlem yapılırsa, örneğin bir vergi/ceza 

ihbarnamesi düzenlenir ve tebliğ edilirse, bu takdirde icrai işlemle birlikte dava konusu 

yapılabilirler. Vergi inceleme raporu da, kesin ve yürütümü zorunlu bir işlem 

olmayıp, vergi idaresinin bu rapora dayanarak yapacağı işleme hazırlayıcı ön işlem 

niteliğindedir. Bu niteliğinden dolayı tek başına dava konusu yapılamaz. Ancak, 

inceleme raporuna dayanılarak vergi idaresince yapılacak tarh işlemene karşı dava 

açılırken, inceleme raporu da dava konusu edilebilir. Danıştay da, vergi inceleme 

raporunun idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığından 

bahisle, tek başına dava konusu yapılamayacağına589; inceleme raporunun hukuka ve 

                                                
588 ŞEKER, s.410. 
589 “…Hayvan besiciliği faaliyetinde bulunan yükümlünün işyerinde 1994 yılında çıkan yangında 1991 
yılına ait defter ve belgelerinin yanması sonucunda incelemeye ibraz edilememesi nedeniyle düzenlenen 
ve katma değer vergisi tarhiyatı öneren 15.12.1995 tarih ve 1995-1/82-122 sayılı vergi inceleme 
raporunun iptali istemiyle açılan davayı; Vergi Usul Kanununun 378. maddesinde vergi mahkemesinde 
dava açılabilecek hallerin düzenlendiği, dosyanın incelenmesinden 12.11.1996 tarihinde ... Asliye 
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yasaya aykırı olduğu yolundaki iddianın ise, ancak bu rapor esas alınarak tarha konu bir 

durum ortaya çıktığı zaman, bu tarhiyata karşı açılacak davada incelenebileceğine ve bu 

davanın sonucunu etkileyebileceğine karar vermektedir590. 

                               

b. İnceleme Raporunun Hazırlanması   

 

Vergi inceleme raporu ile inceleme sonuçları hem mükellefe hem de vergi 

dairesine bildirilir. Vergi idaresi ise bu belgeye istinaden yükümlü hakkında bir işlem 

yapar. Vergi idaresi inceleme raporundaki sonuçlarla bağlıdır. Bu konuda takdir ve 

değerlendirme yetkisi yoktur. 

Vergi inceleme elemanı öncelikle rapora dayanak teşkil eden tespit ve delillerini 

rapordan önce düzenlemelidir. Nitekim Danıştay bir kararında; inceleme tutanaklarının 

rapordan sonra düzenlendiğinin saptanması ve tutanak dışında tespit edilen bir matrah 

farkının da bulunmaması halinde yapılan tarhiyatın terkin olunacağına karar vermiştir591.   

VUK’nun 364.maddesi gereğince yapılan vergi incelemesi sırasında rastlanan ve 

vergi cezasını gerektiren olayların da raporda gösterilmesi zorunlu kılınmıştır. Raporda 

vergi cezası gerektiren olayların açıkça gösterilip değerlendirmesinin yapılarak, hangi 

yasal gerekçelerle vergi cezasının kesilmesi gerektiğinin de açıklanması gerekir.  

Vergi incelemesine yetkililer konusunda da belirtildiği üzere, vergi 

incelemesinin yasada yetkili kılınan vergi idaresi elemanlarınca yapılması gerektiği gibi, 

aynı zamanda vergi inceleme raporunda değerlendirmelere esas alınacak tespitlerinde 

bizzat bunlar tarafından yapılması gerekir. Bu nedenle kendi mevzuat hükümlerine göre 

                                                                                                                                       
Hukuk Mahkemesi kaydıyla açılan davada uyuşmazlık konusu ihbarnamenin düzenlenme ve tebliğ 
tarihinin 27.4.1996 ve sayısının 1995/1-20 olduğunun belirtildiği, savunma ve eklerinden ise söz 
konusu tarih ve yazıyla defter ve belgelerin istenildiği, bilahare 15.12.1995 tarih ve 1995-1/82-122 
sayılı vergi inceleme raporu düzenlenip 10.1.1996 tarihinde tebliğ edildiğinin anlaşıldığı, söz konusu 
rapora dayanılarak düzenlenen bir ihbarname bulunup bulunmadığının ara kararı ile sorulduğu, gelen 
yanıtta ihbarname düzenlenmediğinin, sadece vergi inceleme raporunun tebliğ edildiğinin 
belirtildiği, bu durumda. Vergi Usul Kanununun 20. maddesi uyarınca yapılmış bir tarhiyattan söz 
edilemeyeceği, ayrıca bu haliyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14. maddesinin (d) 
bendinde belirtilen idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem bulunmadığı 
gerekçesiyle reddeden Diyarbakır Vergi Mahkemesinin 4.7.1996 tarih ve 1996/257 sayılı kararının; 
defter ve belgelerin yanmasının kendi iradesi dışında olduğu, mahkemeye faturaları ibraz etmesine 
rağmen bunlar dikkate alınmadan karar verildiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir…Hüküm 
veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: Temyiz edilen Diyarbakır Vergi 
Mahkemesinin 4.7.1996 tarih ve 1996/257 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığı gibi 
yükümlünün kendisine ihbarname tebliği üzerine her zaman dava açma imkanı bulunduğundan, temyiz 
isteminin reddine, anılan mahkeme kararının onanmasına 26.12.1997 tarihinde oybirliği ile karar 
verildi.” Danıştay 9.D., 26.12.1997 T., 1996/5879 E.,1997/4488 K. Sayılı Kararı, DKD., Sayı:96, s.554. 
590 Danıştay 4.D., 30.01.1995 T., 1993/4430 E., 1995/372 K.Sayılı Kararı, DKD., Sayı:91. 
591 Danıştay 4.D., 12.03.1982 T., 1124/603 S.Kararı, ŞEKER, s.413. 
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denetim yetkisine sahip örneğin; sigorta müfettişi, adalet müfettişi gibi başka bir 

kurumun görevlisinin, kendi mevzuatına göre yaptığı inceleme, tespitler ve raporlar, 

vergi inceleme raporuna dayanak olamaz. Danıştay; vergi inceleme yapma yetkisi 

bulunmayan iş müfettişlerinin, iş kanunu çerçevesinde yaptıkları tespitlere dayanılarak 

re’sen tarhiyat yapılamayacağına karar vermiştir592.           

        

c. İnceleme Raporunun Tebliği 

 

VUK’unda, vergi inceleme raporunun, doğrudan nezdinde vergi incelemesi 

yapılan yükümlüye tebliğ edileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Rapor 

yükümlüye inceleme sonunda doğrudan değil, ancak bu rapora dayanarak vergi 

idaresince yapılan işlemin (vergi veya ceza ihbarnamesi) tebliği ile birlikte gönderilir.  

VUK’nun 34.maddesinde; ikmalen ve re’sen tarh edilen vergilerin ihbarname ile 

ilgililere tebliğ olunacağı belirtilmiştir. Vergi incelemesinin sonuçlarından biri de 

ikmalen veya resen tarhiyat olunca, tarhiyata dayanak teşkil eden vergi inceleme 

raporunun da ihbarname ile birlikte tebliğ edilmesi gerekir.  

Vergi inceleme raporunun yükümlüye tebliğinin gerektiğine ilişkin bir diğer 

hükümde “ihbarnamenin muhteviyatı” başlığını taşıyan VUK 35/son fıkrasıdır. Bu 

maddede 12 bent halinde ihbarnamede bulunması gereken unsurlar sayıldıktan sonra, son 

olarak; “…takdir komisyonunu kararı üzerine tarh edilen vergilerde kararın ve resen 

takdiri gerektiren inceleme raporunun birer sureti ihbarnameye eklenir” denilmektedir. 

Burada ikmalen tarhiyatı gerektiren inceleme raporunun ihbarnameye ekleneceğine 

ilişkin açık bir hüküm olmamakla birlikte, ikmalen tarhiyatta da bunun kabulü gerekir.  

Danıştay, vergi inceleme raporunun ihbarnameye eklenmemesini VUK 

108.madde593 gereğince esasa müessir usulsüz-hatalı tebliğ olarak değerlendirmiş ve 

ihbarnamenin hükümsüz sayılacağına karar vermiştir594. Danıştay, takdir komisyonu 

                                                
592 Danıştay 3.D., 15.11.1989 T., 1028/2553 S.Kararı, ŞEKER, s.414. 
593 VUK Madde 108 - (Değişik madde: 23/06/1982 - 2686/19 md.)Tebliğ olunan vesikalar, esasa 
müessir olmayan şekil hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kaybetmezler; yalnız vergi ihbarı ile 
ilgili vesikalarda mükellefin adının, verginin nevi veya miktarının, vergi mahkemesinde dava açma 
süresinin hiç yazılmamış olması veyahut bu vesikaların görevli bir makam tarafından tanzim edilmemiş 
bulunması vesikayı hükümsüz kılar. 
594“…Vergi Usul Kanunu'nun 35 nci maddesinde re'sen takdiri gerektiren inceleme raporunun bir 
suretinin ihbarnameye ekleneceğinin belirtildiği, mükelleflerin uzlaşma veya dava açma gibi yasal 
haklarını kullanabilmeleri için takdir komisyonu kararının veya vergi inceleme raporunun 
ihbarnameye eklenmesinin gerekli olduğu ve bu eksikliğin anılan kanunun 108 nci maddesinde 
belirtilen basit şekil noksanlığı şeklinde mütalaa edilemeyeceği, bu durumda ihbarnamenin hükümsüz 
sayılacağı gerekçesiyle tarhiyatın kaldırılmasına…”, Danıştay 4.D., E: 1997/001536, K: 1998/000688, 
 



 239 

kararı eklenmeksizin ihbarname tebliğinin, dava açma süresine başlangıç teşkil 

etmeyeceği, takdir komisyonu kararının yükümlüye tebliğ edildiği tarihe göre dava açma 

süresinin başlayacağını belirttiği kararın gerekçesinde; “…213 Sayılı VUK’nun 35'inci 

maddesinin son fıkrasında; takdir komisyonunun kararı üzerine tarh edilen vergilerde, 

kararın ve resen takdiri gerektiren inceleme raporunun birer suretinin ihbarnameye 

ekleneceği belirtilmiştir. Anılan madde hükmü uyarınca, meydana getireceği hukuki 

sonuçlar bakımından, ihbarnameye takdir komisyonu kararı ile inceleme raporunun 

eklenmesi zorunludur. Aksi takdirde, tarhiyatın maddi ve hukuki sebepleri mükellefler 

tarafından bilinemeyeceğinden, uzlaşma, dava açma gibi yasal hakların 

kullanılmasının sınırlandırılması veya zorlaştırılması söz konusu olacaktır…”595 

diyerek, yükümlünün yasal haklarından bahsetmesi isabetli olduğu kadar, adil yargılanma 

hakkına verdiği anlam açısından da önemlidir. 

VUK’nun “Ceza İhbarnamesi” başlığını taşıyan 366.maddesinde, VUK 

35.maddede olduğu gibi, yükümlüye tebliğ edilecek ceza ihbarnamesinde olması gereken 

bilgiler 11 bent halinde sayıldıktan sonra son fıkrasında; “…Cezayı gerektiren olayın 

tespitine dair tutanak sureti ile inceleme raporunun birer örneği ihbarnameye 

bağlanır…” denilmektedir. Vergi idaresinin inceleme raporuna dayanarak yapmış olduğu 

ikmalen ve resen vergi tarhında ihbarnameyle birlikte vergi inceleme raporunun da 

yükümlüye tebliği gerektiğine ilişkin yukarıdaki açıklamalar, ceza ihbarnamesi için de 

geçerlidir. Danıştay da; vergi ceza ihbarnamesinin dayanağı olan vergi inceleme 

raporunun ihbarnameye eklenmemesi nedeniyle yapılan tebligatın hatalı olduğuna ve 

bunun esasa müessir bir şekil hatası oluşturduğuna karar vermiştir596.  

                              

VII. VERGİ İNCELEMESİNİN  SONUÇLARI 

 

Vergi incelemesinin amacı; ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olunca(VUK 134/1), incelemenin birtakım 

sonuçlara bağlanması da kaçınılmazdır. Vergi idaresi, inceleme sonunda vergi inceleme 

elemanının düzenleyeceği rapora göre bir işlem tesis eder. İdare hukuku açısından vergi 

                                                                                                                                       
T: 02.03.1998, DKD., Sayı:97, s.279. (bkz. benzer kararlar, Danıştay 11.D., E: 1996/006510, K: 
1997/004061, T: 14.11.1997, DKD., Sayı:96, s.659. 
595 Danıştay  7.D., E: 1997/002709, K: 1998/000405, T: 12.02.1998, DKD., Sayı: 97, s.500. Konuya 
ilişkin D.V.D.D.G.K. da 14.11.1986 T., 18/20 S. bir kararında; inceleme raporu eklenmeksizin yapılan 
ihbarname tebliği nedeniyle, yükümlünün başvurusu üzerine, ikinci kez düzenlenen ihbarnamenin rapor 
ile birlikte gönderilmesinde , dava açılması için sürenin, ikinci tebliğ tarihinden itibaren işletilmesi 
gerektiğine karar vermiştir(ŞEKER, s.415).     
596 Danıştay  11.D., E: 1996/006510, K: 1997/004061, T: 14.11.1997, DKD. Sayı:96, s.659. 
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incelemesi, tek başına yürütülmesi gerekli icrai nitelikte idari bir işlem olmayıp, 

yapılacak idari işleme bir ön işlem niteliğinde iken, vergi idaresinin inceleme raporuna 

dayanarak yaptığı işlemler yürütülmesi gerekli icrai nitelikte idari işlemlerdir. Bunlara 

karşı dava açılabilir.  

Bu başlık altında vergi incelemesi sonunda vergi idaresince yapılacak işlemler 

ve  bu işlemlere karşı yükümlülerin hakları incelenecektir. 

  

1. İnceleme Sonunda Vergi İdaresince Yapılacak İşlemler   

 

Vergi inceleme elemanı yapmış olduğu inceleme sonucunu rapora bağlar. Vergi 

idaresi, inceleme raporunu dayanak alarak yükümlü hakkında sonuç doğurucu, icrai 

nitelikte idari bir işleme girişir. Vergi idaresinin inceleme sonunda yapacağı işlemler; 

 

- İkmalen vergi tarhı, 

- Resen vergi tarhı, 

- Vergi cezası uygulanması,   

- İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk,    

 

Olarak sayılabilir. Bunlara ek olarak, inceleme sonunda vergi kaçakçılığı 

fiillerinin işlendiğinin tespiti halinde, vergi kaçakçılığı suçu raporunun tanzim edilip, 

yetkili savcılığa bildirilmesi (ihbarı) gerekir. Bu bildirim (ihbar), idari bir işlem 

olmamakla birlikte, incelemenin sonuçlarından biri olup, niteliği gereği vergi cezası 

başlığı altında incelenecektir.                                                       

            

a. İkmalen Vergi Tarhı 

 

Vergi incelemesinin sonucunda inceleme elemanı tarafından hazırlanan rapora 

bağlı olarak ikmalen vergi tarh edilebilmektedir. Özellikle vergi incelemesinin defter, 

kayıt, belge ve kanuni ölçüler üzerinde yapıldığı durumlarda, bu incelemeye dayalı olarak 

ikmalen tarhiyat söz konusu olabilmektedir. Şüphesiz nezdinde vergi incelemesi yapılan 

yükümlü hakkında hangi tarhiyatın yapılacağı inceleme elemanınca belirlenecektir. 

Ek tarhiyat ve tamamlayıcı tarhiyat olarak da adlandırılan ikmalen vergi tarhı 

VUK 29.maddede düzenlenmiştir. Vergi incelemesinin sonunda ikmalen vergi tarh 

edilebilmesi için VUK’nun 29.maddesi gereğince üç şartın birlikte bulunması gereklidir; 

- Daha önceden her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edilmiş olmalı, 
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- İkmalen tarhiyatta matrah yada matrah farkının defter, kayıt ve belgeler 

gibi maddi delillere yada kanuni ölçülere597 göre saptanmalı,   

- Matrah farkının daha önce tarh edilmiş olan vergi ile ilgili olarak 

bulunmuş olması gereklidir.  

Bu koşulların birlikte bulunması halinde inceleme elemanı yapmış olduğu 

inceleme sonucunda düzenleyeceği raporunda, yükümlü hakkında ikmalen tarhiyatın 

uygulanmasını isteyebilecektir. Ancak, daha önceden yapılmış bir tarhiyat yoksa ikmalen 

tarhiyat yapılamaz. Daha önceden yapılmış tarhiyat olsa dahi eğer matrah veya matrah 

farkı kanuni defter, belge ve kayıtlara veya kanuni ölçülere göre tespit edilemezse, bu 

durumda da ikmalen tarhiyat yapılamaz. Son olarak bu iki  şart var olmakla birlikte 

matrah farkı daha önce tarh edilen vergi ile ilgili değilse ikmalen tarhiyat yoluna 

gidilemez. Bir başka deyişle ikmalen tarh kesin belgesel bulgulara dayanır598.   

İkmalen tarhta, inandırıcı olarak düzenlenen ve düzenleyenler hakkında hüküm 

ifada eden makbuz, bordro, defter, fatura gibi belgelerle, inceleme sırasında yükümlü 

tarafından kabul edilen ve ihtirazı kayıt konmaksızın imza edilen tutanaklar maddi delil 

olarak kabul edilmekle birlikte599, inceleme elemanı tarafından alınan tanık beyanları 

başka delille teyit edilmedikçe ikmalen vergi tarhına dayanak olamayacaktır600. 

Vergi yükümlüsü defter, kayıt ve belge düzenine uymuş ve bunlara göre usulüne 

uygun beyanda bulunmuşsa, ilk görünüş karinesinden yararlanır ve beyanının doğru 

olduğu kabul edilir. Vergi idaresi ile yükümlü arasındaki ilişkiler bakımından, verilmiş 

beyanname bir belge değeri taşır ve taraflar arasında hukuki durum meydana getirir601. 

Beyandaki eksiklik, VUK 29.maddesi kapsamında tespit edilen türden olduğunda, bu 

hukuki durumun düzeltilmesi söz konusudur602.  

Böylece, vergi inceleme elemanı yaptığı inceleme sonunda, incelenen defter, 

kayıt ve belgelerden veya kanuni ölçülerden, daha önce tarh edilmiş vergiye ilişkin bir 

matrah farkı tespit ederse, bunu inceleme raporunda gösterir ve vergi idaresi de bu rapora 

dayanarak yükümlü hakkında ikmalen(ek-tamamlayıcı) tarhiyat yapar. İkmalen tarh 

işlemi yükümlüye ihbarname ile tebliğ edilir(VUK 34.md).                          

                                                
597 VUK ve diğer vergi kanunlarında belirlenen kanuni ölçüler; Amortismanlar(VUK 313-328.md), 
değerleme ölçüleri(VUK’nun üçüncü kitabında düzenlenmiştir), emsal kira bedeli esası (GVK 
73.md.)dır. 
598 KANETİ, Vergi Hukuku, s.118. 
599 Danıştay 4.D., 13.10.1976 T., 660/2234, Danıştay Dergisi, Sayı: 26/27, s.212-213, KANETİ, Selim, 
Vergi Hukuku, s.118.  
600 Danıştay, DDK., 24.10.1970 T.,  621/297, Danıştay Dava Daireleri Kurulu Kararları, Birinci Kitap, 
1965-1978, Ankara 1981, No:1045, s.645, KANETİ, Selim, Vergi Hukuku, s.118. 
601 ÖZBALCI, s.204 
602 ÖZBALCI, s.204. 
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b. Resen Vergi Tarhı    

 

Vergi incelemesi sonucunda vergi idaresince yapılabilecek işlemlerden bir diğeri 

de resen vergi tarhıdır. Vergi inceleme elemanı yaptığı inceleme sırasında resen vergi 

tarhiyatı için geçerli hukuksal nedenler bulduğunda, bunu inceleme raporunda gösterir ve 

inceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya matrah farkı resen takdir 

olunmuş sayılır (VUK 30/1. son cümle).  

Resen vergi tarhı VUK’nun 30.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre matrahın 

tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere göre saptanmasına 

olanak bulunmayan durumlarda ve maddede 9 bent halinde sayılan hallerde603 resen vergi 

tarhı yoluna gidilir.  Resen vergi tarhını gerektiren bu şartlardan birinin varlığı halinde 

matrah ya takdir komisyonunca yada vergi inceleme elemanının vergi inceleme 

raporunda gösterdiği miktar resen takdir edilmiş sayılır.  

İnceleme sırasında inceleme elemanı öncelikle defter, belge ve kayıtları ister. 

Usulüne uygun olarak istenen defter kayıt ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi 

resen tarh nedenidir(VUK 30/3-2.bent)604 . İnceleme elemanı, bunlar ibraz edildiğinde 

incelemesini yapar ve inceleme sırasında defter, belge ve kanuni ölçüler dışında yükümlü 

                                                
603 VUK 30/2.fıkra: “Aşağıdaki hallerden herhangi birinin bulunması durumunda, vergi matrahının 
tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün 
olmadığı kabul edilir. 1. Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde verilmemişse, 2. Vergi 
beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin  
bilgiler gösterilmemiş bulunursa, 3. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir 
kısmı tutulmamış veya tasdik   ettirilmemiş olursa veya vergi incelenmesi yapmaya yetkili olanlara her 
hangi bir sebeple ibraz edilmezse, 4. Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının 
doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması 
dolayısıyla ihticaca salih bulunmazsa, 5. (Mülga bent: 22/07/1998 - 4369 82 md.), 6. Tutulması zorunlu 
olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek  durumu yansıtmadığına dair delil bulunursa, 7. 
(Mülga bend: 07/01/2003 - 4783 S.K./8. md.), Harcama ve tasarrufların vergiye tabi tutulmuş veya 
vergiye tabi olmayan kazançlardan sağlandığı kanıtlanamayan kısmı, harcama ve tasarrufun 
mevcudiyetinin tespit edildiği dönemden bir önceki dönemde elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş kazanç 
olarak ilgili dönem matrahının takdirinde dikkate alınır, 8. Bu Kanunun mükerrer 227 nci maddesi 
uyarınca 3568 sayılı Kanuna  göre yetki almış meslek mensuplarına imzalattırma mecburiyeti getirilen 
beyanname ve ekleri imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına alınan konularda yeminli mali müşavir 
tasdik raporu zamanında  ibraz edilmezse, 9.(Mülga bent: 22/07/1998 - 4369/82 md.)”. 
604 Danıştay 9.D., 26.05.1998 T., 1997/2792 E., 1998/2160 K.Sayılı Kararı, DKD. Sayı:99,  s. 451,  
Kararın gerekçesinde; “…213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30/3. maddesinde, bu Kanuna göre 
tutulması mecburi olan defterlerin vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz 
edilmemesi halinde verginin resen tarh edileceği açıklanmıştır.Vergi mahkemesince; 213 sayılı 
Kanunun 30/3. maddesine göre belgelerin incelemeye ibraz edilmemesinin resen takdir nedeni 
sayılmadığı gerekçesiyle tarhiyatın terkinine karar verilmiş ise de: incelemeye ibraz edilen defterlerde 
yer alan kayıtların doğruluk derecesinin tespiti ancak bu kayıtlara dayanak alınan belgelerin ibraz 
edilmesi ve incelemesi ile mümkün olacağından, incelemeye sadece kanuni defterlerin ibrazı yeterli 
olmayıp belgelerin ibrazı da zorunlu bulunduğundan, belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi hali de 
resen takdir nedeni sayılacağından, mahkemece verilen kararda yasal isabet görülmemiştir…” diyerek 
yerel mahkeme kararını bozmuştur.  
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hakkında resen tarhı gerektiren durum olup olmadığını da araştırır. VUK’nda belirlenen 

resen tarhı gerektirir durumlardan birinin tespiti halinde, vergi inceleme elemanı bunu 

inceleme raporunda gösterir. Vergi inceleme raporunda gösterilen matrah yada matrah 

farkı, resen taktir edilmiş matrah yada matrah farkı hükmündedir(VUK 30/2.md.)ve 

bunun üzerinden resen vergi tarhedilir605.  

VUK 30.maddede belirlenen durumlar dışında,  başka bulgularla resen vergi 

tarhı yoluna gidilemez. Danıştay önüne gelen uyuşmazlıklarda; resen tarhiyat 

koşullarının gerçekleştiğinin vergi idaresince karineye dayanılarak değil, açık ve kesin bir 

biçimde ortaya konulması gerektiği, geçerli bir resen takdir nedeni bulunmadan salt 

taahhüt işinden dolayı elde edilen istihkak tutarının %20 sinden daha az kazanç beyan 

edildiğinden bahisle resen tarhiyat yapılamayacağına606; sırf elektrik tüketiminden 

hareketle, un imalatında randıman esasına göre yapılan hesaplamalar sonucunda kayıt 

dışı bırakılmış un satışının bulunduğu kabul edilerek, bu durumun defter ve belgelerin 

gerçeği yansıtmadığının delili sayılmak suretiyle resen yapılan tarhiyatta yasal isabet 

bulunmadığına607; açık ve inandırıcı tespit ve hukuken geçerli delillerle ortaya 

konulmadan, randıman esasına göre yapılan hesaplamalar sonucunda kayıt dışı satış 

hasılatı bulunduğunun ve bu durumun defter ve belgelerin ilticaca salih olmadığının 

kanıtı olamayacağına608 karar vermiştir. Böylece Danıştay yerleşik içtihatlarında; 

                                                
605 ÖZBALCI, s.213-214. 
606 Danıştay 3.D., 03.07.1991 T., 4100/2228 Sayılı Kararı, ŞEKER, s.185.  
607 Kararın gerekçesinde; “…Un fabrikası işleten yükümlünün 1989 yılı hesaplarının randıman 
yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen rapora istinaden yükümlü adına kaçakçılık cezalı katma 
değer vergisi salınmıştır. ...Vergi Mahkemesi …sayılı kararıyla, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 
30/4. maddesi hükmü uyarınca resen takdire gidilebilmesi için defter kayıtlan ve bunlarla ilgili 
vesikaların vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, 
usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmadığı hususunda sağlıklı tespitler yapılması 
gerekeceği, bu tür tespitlerin olmaması halinde, tahmin ve kanaate dayanılarak resen vergi tarhına 
gidilmesinin mümkün bulunmadığı, olayda, inceleme elemanınca defter ve belgelerin usulüne uygun 
tutulmadığı yolunda bir tespit yapılmadığı, sırf elektrik tüketiminden hareketle un imalatında randıman 
esasına göre yapılan hesaplamalar sonucunda kayıt dışı bırakılmış un satışının varlığı kabul edilerek 
ve bu durumun defter ve belgelerin gerçeği yansıtmadığının delili sayılmak suretiyle bu yolla saptanan 
matrah farkı üzerinden tarhiyat yapılmış ise de, yalnızca tüketilen elektrik enerjisinden hareketle 
matrah farkı bulunduğunu kabul etmek yasanın aradığı anlamda bir resen tarh nedeni olarak kabul 
edilemeyeceğinden, bu yolla bulunan matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyatta yasal isabet 
bulunmadığı gerekçesiyle terkin….” eden yerel mahkeme kararırı oybirliği ile onamıştır. Danıştay 
11.D., 07.02.1996 T., 1995/4087 E., 1996/476 K. Sayılı Kararı, DKD., Sayı:92. 
608 Kararın gerekçesinde; “…Vergi Usul Kanununun 30 ncu maddesinin 4 numaralı bendinde; defter 
kayıtları ve bunlarla ilgili vesikaların vergi matrahının doğru ve kesin olarak saptanmasına olanak 
vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması nedeniyle ihticaca salih bulunmaması resen 
vergi tarhı sebeplerinden sayılmıştır. Kanunun sözü edilen maddesinde öngörülen resen vergi tarhına 
ilişkin hükmünün uygulanmaması, anılan madde ile idareye verilen yetki ve görevin eksiksiz yerine 
getirilerek vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere dayanılarak saptanmasına 
olanak bulunmadığı hususunda sağlıklı teshillerin yapılmış olması koşuluna bağlıdır. Başka bir 
anlatımla bu tür tesbitlerin mevcut olmaması halinde tahmin ve kanaate dayalı hesaplamalara 
dayanılarak verginin resen tarhı yoluna gidilmesi mümkün değildir, bu itibarla resen tarh yoluyla 
vergileme yapılabilmesi için, Vergi Usul Kanununun 30 ncu maddesinde belirlenen koşullarının 
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inceleme sonucunda resen vergi tarh edilebilmesi için, VUK 30.maddede sayılan 

koşulların karineye dayalı olarak değil, açık ve somut bir şekilde kesin olarak ortaya 

konması gereğine değinmektedir.   

Vergi inceleme raporuna dayanılarak yapılan resen tarh işlemi de VUK 34. 

madde gereğince yükümlüye ihbarname ile tebliğ olunur. 

 
c. Vergi Cezaları 

 

Vergi incelemesinin sonuçlarından biri de; yapılan incelemede vergi kanunlarına 

aykırı davranışları tespit edilen yükümlüler hakkında yaptırımların uygulanmasıdır.  Bu 

yaptırımlara genel anlamda vergi cezası denir. Cezaların uygulanmasına ilişkin usul ve 

esaslar, VUK’nun Ceza Hükümleri başlıklı 4.Kitabında düzenlenmiş olup, bu kitabın 

ikinci kısmı “vergi cezaları” başlığını taşır. VUK’nda düzenlenen vergi cezaları ise, idari 

para cezaları ve hürriyeti bağlayıcı cezalar olmak üzere iki türdür. Bunlardan idari para 

cezaları doğrudan vergi idaresince, hürriyeti bağlayıcı cezalar ise adli yargı yerlerinde 

yaptırıma bağlanır.  

VUK’nun ceza hükümlerinin yer aldığı dördüncü kitabında 364.maddede; vergi 

cezasını gerektiren olayın vergi dairelerince veya yoklamaya ve vergi incelemesine 

yetkili olanlar tarafından tespit olunacağı belirtildikten sonra, yoklama ve vergi 

incelemesi sırasında rastlanan, vergi cezasını gerektirici olayların, raporlarda 

gösterileceği, delillerin kaybolması ihtimalinin bulunduğu hallerde ise bunların tutanakla 

tespit edileceği belirtilmiştir.  

VUK’nda vergi incelemesine bağlı olarak yükümlüye kesilebilecek idari para 

cezaları; vergi zıyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarıdır. Özel usulsüzlük cezaları 

arasında düzenlenen “işyeri kapatma cezası” ise, 16.07.2004 Tarih ve 5228 S.K.’nun 60. 

maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Vergi incelemesi sırasında tespit edilen vergi 

kaçakçılığı fiilleri, vergi kaçakçılığı suçu raporuyla savcılığa bildirilir. Bu bildirim idari 

                                                                                                                                       
gerçekleştiğinin bir karineye dayanılarak değil, açık ve kesin olarak ortaya konulması gerekir. 
Uyuşmazlık konusu olayda tarhiyata dayanarak alınan inceleme raporunda, resen tarh nedeni olarak 
yalnızca randıman esasına göre yapılan hesaplamalar sonucunda kayıt dışı satış hasılatı bulunduğu bu 
durumun defter ve belgelerin ihticaca salih olmadığının kanıtı olduğu kabul edilmek suretiyle resen 
vergileme yapılmıştır. Ancak başkaca açık ve inandırıcı bir tespit ve hukuken geçerli deliller ortaya 
konulmadan, salt randıman esasına göre fark bulunduğunu kabul etmek, yasanın aradığı anlamda bir 
resen tarh nedeni olarak kabul edilemez. Çünkü bu yöntemle inceleme yapılması, maddi olmaktan 
ziyade tahmin ve kanaat unsurlarının ağırlıkta olduğu sonuçları doğurur içi bunun ise defter ve 
belgelerin açık olarak ihticaca salih olmadığını gösterdiğini söylemek mümkün değildir. Bu itibarla 
salt randıman incelemesi sonucu bulunan fark matrah üzerinden resen vergi tarhı yoluna gidilmesinde  
yasal isabet görülmemiştir…” diyerek yerel mahkeme kararını bozmuştur. Danıştay 4.D., 22.01.1992 
T., 1989/912 E., 1992/162 K. Sayılı Kararı, DKD., Sayı:86, s.230. 
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bir işlem olmayıp,  vergi kaçakçılığı fiillerinin ihbarıdır.    

 

aa. İdari Nitelikte Cezalar 

 

Yapılan vergi incelemesi sonucunda, bu incelemeye bağlı olarak vergi idaresince 

yükümlüye doğrudan uygulanacak idari yaptırımlar, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezalarıdır.  

 

aaa. Vergi Zıyaı Cezası 

 

Vergi zıyaı suçu609 VUK’nun 344.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre vergi 

zıyaı suçu VUK 341.maddede yazılı fiillerle vergi zıyaına sebebiyet verilmesidir. VUK 

341.maddede yazılı ve vergi zıyaı sayılan fiiller ise; mükellefin veya sorumlunun 

vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi, eksik yerine getirmesi, 

şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlarla veya sair 

suretlerle verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi 

veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermektir. Yasada gösterilen bu fiiller vergi 

incelemesi sırasında tespit edildiğinde; inceleme elemanı bu durumu raporunda gösterir, 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise tutanakla tespit eder(VUK 364.md).   

İnceleme sonunda VUK 344.maddede yazılı vergi zıyaı cezasının610 

uygulanması için bir vergi zıyaının meydana gelmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

inceleme elemanı yaptığı inceleme sonunda yada sırasında bir vergi zıyaı bulunduğunu 

tespit ederse, bunu inceleme raporunda yada tutanakla açıkça göstermelidir. Yoksa, böyle 

bir tespit olmadan yapılan cezalı tarhiyatın iptali söz konusu olacaktır. Nitekim Danıştay 

                                                
609 “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı”nın 213 Sayılı VUK’nda yapılacak değişiklikler bölümünde; 344 üncü maddesinin başlığının 
“Vergi ziyaı ve cezası” şeklinde, maddenin birinci fıkrasında geçen “suçu” ibaresi madde metninden 
çıkartılması ve ikinci fıkrasında yer alan “ziyaı suçu işleyenlere” ibaresi “zıyaına sebebiyet verenlere” 
şeklinde değiştirilmesi öngörülmüştür. 
610 Anayasa Mahkemesi, E: 2001/3, K:2005/4 ve 06.01.2005 Tarihli Kararında; Vergi zıyaına bağlı 
olarak verilen vergi ziyaı cezasının miktarının hesabında esas alınan gecikme faizi oranının, 6183 sayılı 
Yasa’nın 51. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi ve bu oranın vergilendirme ile 
tahsil dönemlerine göre değişebilmesi nedeniyle öngörülecek ceza miktarında belirsizliğe yol açtığı 
gerekçesiyle, VUK’ un 344. maddesinin 2. fıkrasındaki vergi ziyaı cezasının hesaplanması ile ilgili 
hükmü iptal etmiştir. Mahkeme iptal gerekçesinde söz konusu hükmü, Anayasa’nın 38. maddesinde 
sözü edilen “ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur” ve 2. maddesindeki 
“hukuk devleti” ilkelerine aykırı bulunmuştur. Söz konusu yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırılığı 
çok bariz olduğundan ve bir iptal sebebi zaten ortaya çıkmış olduğundan, Yüksek Mahkeme diğer 
Anayasa'ya aykırılık sebeplerinin “incelenmesine gerek görmemiştir. Anayasa Mahkemesi, bu cezanın 
uygulamasını ‘Anayasa’ya aykırı’ bularak iptal etmiş, ancak bundan doğacak hukuksal boşluk ‘kamu 
yararını ihlal edici’ nitelikte olduğu için, iptal hükmünün kararın yayımından altı ay sonra yürürlüğe 
girmesini öngörmüştür. Dolayısıyla iptal hükmü, 20.4.2006 tarihinde yürürlüğe girecektir. Karar 
20.10.2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır 
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verdiği bir kararında; İşletmeden çekilen taşınmazların maliyet bedelinin gerçeği 

yansıtmadığı hususunda somut bir saptama yapılmadan, emsal bedelinin takdirine 

gidilemeyeceğine hükmetmiştir611.  

 

bbb. Usulsüzlük Cezası 

 

Usulsüzlük cezası VUK 351 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Usulsüzlüğün 

tarifi VUK 351.maddede yapılmıştır. Buna göre usulsüzlük; vergi kanunlarının şekle ve 

usule ilişkin hükümlerine riayet edilmemesidir. Usulsüzlük fiilleri ise VUK 352, 353, 355 

ve Mükerrer 355.maddede düzenlenmiştir. VUK Mükerrer 354.maddede yer alan ve özel 

usulsüzlük cezalarından olan “işyeri kapatma cezası” 16/07/2004 Tarih 5228 S.K.nun 60. 

maddesi ile yürürlükten kalkmıştır. 

Yapılan incelemeler sonunda yukarıdaki maddelerde yer alan fiillerle vergi 

kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine riayet edilmediğinin tespit edilmesi 

halinde, bu tespit tutanağa yada rapora geçirilir. Bu tutanak yada rapora göre vergi idaresi 

yükümlü hakkında usulsüzlük cezası uygulanır.  

Ancak inceleme sonunda yapılan tespitin somut delillere dayanması 

gerekmektedir. Nitekim Danıştay çeşitli kararlarında somut bir tespite dayanmayan cezalı 

tarhiyatın terkin edileceğine karar vermiştir612.  

                                                
611Danıştay 4.D , E: 1997/002660, K: 1998/003783, T: 21.10.1998, Kararın gerekçesinde; “…Olayda 
davacı emsal bedelini kanunda öngörüldüğü üzere maliyet bedeline göre tespit etmiştir. Davacının 
emsal bedelinin hesabına esas olmak üzere saptadığı maliyet bedelinin kayıtlara ve belgelere aykırı 
olduğu yolunda herhangi bir tespit yapılmamıştır. Böyle bir tespit yapılmaksızın doğrudan takdir esası 
uygulanarak matrah farkı belirlenmesinde kanuna uygunluk bulunmamaktadır. İnceleme elemanınca 
davacı tarafından belirlenen maliyet bedelinin gerçeğe uygun olmadığı ortaya konulmadığı müddetçe 
re'sen takdir nedenin varlığından da söz edilemez. Bu itibarla tarhiyatın kaldırılması istemini reddeden 
mahkeme kararında isabet görülmemiştir…”, DKD., Sayı:99, s .199. 
612Danıştay 3D., E: 1997/003364, K: 1998/004585, T: 16.12.1998, DKD., Sayı:100, s.166. “…cezai 
yaptırıma bağlanmış olan tir fiilin tüm unsurları ile oluşmuş bulunduğu saptanmadıkça faile ceza 
uygulanamayacağı yolundaki genel ceza hukuku ilkesi idari cezalar için de geçerli bulunduğundan, 
yukarıda değinilen bent hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için bent de sayılmış olan 
belgelerin verilmediğinin, alınmadığının, veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı 
meblağlara yer verildiğinin ve bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların, hukuken geçerli 
biçimde tespit edilmiş olması zorunludur. Olayda ise bu tür somut bir tespit bulunmadığı, uygulanan 
ceza idarenin özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği sonucuna ulaşmış olmasına dayandırıldığı 
cihetle, cezai yaptırıma bağlanmış olan fiilin tüm unsurları ile oluşmuş bulunduğu söylenemez. Bu 
bakımdan, kesilen özel usulsüzlük cezasında yasal isabet görülmemiştir…”  
         Danıştay 3.D., E: 1995/000157, K: 1996/000501, T: 14.02.1996,  DKD., Sayı:92; “..inceleme 
elemanı tarafından davacının fatura düzenlemediği yada belge almadığı yolunda somut bir tespit 
yapılmayıp, fiili envanter sonuçlarına göre belirlenen kayıt dışı hasılat için belge düzenlenmediği kabul 
edilmiştir. Bu bakımdan, fiili envanter sonucu kayıt dışı kaldığı belirlenen hasılat için belge 
düzenlemediği kabul edilerek, belge almadığı veya vermediği yolunda hukuken geçerli olacak biçimde 
somut bir tespit yapılmadan davacı adına özel usulsüzlük cezası kesilmesinde yasal isabet 
görülmediğinden; kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davanın reddi yolunda verilen mahkeme 
kararında yasal isabet görülmemiştir…” 
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bb. Vergi Kaçakçılığı Suçunun İhbarı (Bildirimi)  

 

Vergi inceleme elemanı, yaptığı vergi incelemesi sonucunda, nezdinde inceleme 

yapılan yükümlünün VUK 359.maddede yazılı vergi kaçakçılığı fiillerini işlemiş 

olduğunu tespit ederse, bu konuda tutanak düzenleyeceği gibi ayrıca vergi inceleme 

raporunda da bu hususu delilleriyle birlikte değerlendirecek ve vergi kaçakçılığı suçu 

raporuyla durumu yetkili savcılığa bildirecektir.  

Vergi kaçakçılığı suçu raporu düzenlenmesi konusunda üzerinde durulması 

gereken iki önemli nokta vardır. Bunlar raporun savcılığa bildirim(ihbar) usulü ve bu 

bildirimin yapılması mecburiyetidir.  

 

aaa. İhbar(Bildirim) Usulü  

 

“Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul” başlıklı VUK 

367/1.fıkraya göre; yaptıkları vergi incelemesi sırasında VUK 359 ve 360.maddede 

belirtilen fiillerin işlendiğini tespit eden vergi incelemesine yetkili memurlardan; 

 

-  Maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların muavinleri ve gelirler 

kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya, 

- Diğer vergi incelemesine yetkililer ise ilgili vergi dairesinin bağlı 

bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge müdürlüğünün mütalaasıyla, 

 

Vergi kaçakçılığı suçu raporu düzenlenip, yetkili savcılığa bildirilir. Savcılık  

açısından ihbar niteliğinde olan bu bildirim, inceleme sonunda düzenlenecek vergi 

kaçakçılığı suçu raporunun (diğer vergi incelemesine yetkililerin defterdarlık yada 

gelirler bölge müdürlüğü mütalaasıyla) savcılığa verilmesi ile gerçekleşir.  

5345 Sayılı Yasa ile Gelirler Bölge Müdürlüğü ve buna bağlı olarak Gelirler 

Bölge Müdürlükleri kaydırılmış, yerine “Gelir İdaresi Başkanlığı” ve başkanlığın taşra 

teşkilatında 29 ilde Vergi Dairesi Başkanlıkları kurulmuştur. Çalışmanın yapıldığı 

dönemde VUK 367.maddede henüz bir değişiklik yapılmamıştı. Bu nedenle madde 

metnindeki “Gelirler Bölge Müdürlüğü” terimini “Vergi Dairesi Başkanlığı” şeklinde 

anlamak gerekir. Ayrıca yasa ile Gelir İdaresi, Defterdarlıktan bağımsız bir yapıya 

kavuştuğundan ve taşrada vergi denetim yetki ve görevi gelir idaresine ait olduğundan, 

artık defterdarlığın mütalaasının alınmasına gerek olmadığı söylenebilir.  
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Böylece, vergi incelemesine yetkili VUK 367.maddede sayılanlar dışındaki 

memurlar, doğrudan değil, ancak Vergi Dairesi Başkanlığı mütalaasıyla savcılığa ihbarda 

bulunabileceklerdir.  Bu aynı zamanda dava açma ve yargılama şartıdır. Bu durumda 

vergi incelemesine yetkili vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları ve  vergi 

dairesi müdürlerinin “mütalaa” almadan doğrudan savcılığa bildirimde bulunulmaları 

halinde; “mütalaa” alınmadan soruşturma ve kovuşturmaya devam edilemez. Mütalaa 

alınmadan davanın açıldığı durumda ise, mahkeme yargılamaya devam etmeyip durma 

kararı vermeli ve Vergi Dairesi Başkanlığından eksikliğin giderilmesini istemelidir.  

Yargıtay; VUK 367.maddede doğrudan savcılığa ihbarda bulunacaklar arasında 

sayılmayan vergi denetmenleri, dış ticaret vergi dairesi başkanlığı613, defterdar adına 

mütalaayı imzaya yetkili olmayan defterdar yardımcısı614 gibi vergi idaresinde denetime 

yetkili memurların doğrudan savcılığa ihbar-bildirimde bulunmasını “dava şartı yokluğu” 

olarak kabul etmekte; bu durumda, savcılık aşamasında kamu davasının açılmasının, 

mütalaa alınmasına talik edilmesi, yargılama aşamasında ise durma kararı verilip mütalaa 

alınması gerektiğini belirtmektedir615.   

Savcılığa ihbar edilen suçlar;  VUK 359 ve 360.maddede yer alan kaçakçılık ve 

kaçakçılığa iştirak616 fiilleridir. Bu suçlar hakkında adliye mahkemelerinde genel 

hükümlere göre yargılama yapılacaktır.  Vergi idaresinin yaptığı bildirim olmaksızın, 

vergi kaçakçılığı fiillerinin işlendiğini öğrenen savcılık, hemen ilgili vergi dairesini 

                                                
613 Yargıtay 11.CD, E:1998/002686, K:1998/002198, T:24.03.1998, “…213 Sayılı Yasanın 367. 
maddesi uyarınca defterdarlığın mütalaası alınmadan, İstanbul Defterdarlığı Dış Ticaret Vergi Dairesi 
Başkanlığının ihbar yazısı üzerine açılan kamu davasına devamla yazılı şekilde hüküm kurulması 
yasaya aykırıdır…”, Corpus Arşiv, No:11-8. 
614 Yargıtay CGK, E:2002/11-248, K:2002/000351, T:08.10.2002, “…Somut olayda; vergi incelemesi, 
vergi denetmeni tarafından yapılarak, inceleme ve kaçakçılık suçu raporu düzenlenmiştir. VUY.nın 367. 
maddesinde vergi denetmenleri inceleme sırasında saptadıkları kaçakçılık ve iştirak suçlarını doğrudan 
doğruya C.Savcılığına bildirecek kişiler arasında sayılmamış olup, vergi denetmeni tarafından 
düzenlenen rapor ancak vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın veya gelirler bölge 
müdürlüğünün mütalaasıyla C.Başsavcılığına bildirilebilir, diğer yönden defterdar yardımcısı da 
maddede mütalaa vermekle veya doğrudan bildirimle yetkili sayılan kişiler arasında sayılmamıştır. Bu 
nedenle öncelikle dava koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin saptanması için, mütalaayı defterdar 
adına, imzalayan defterdar yardımcısı vekilinin, mütalaayı imzalamaya yetkisi olup olmadığı, varsa 
buna ait yetki ve görev belgesi getirtilerek dosya içine konulması ve bundan sonra yargılamaya devam 
edilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçelerle direnilmesi isabetsizdir…”, Corpus. 
615 Yargıtay 9.CD, E:1990/002860, K:1990/003641, T:06.11.1990, “…Suç tespiti; maliye müfettişi 
hesap uzmanı veya muavini yada gelirler kontrolü tarafından yapılmamışsa, davaya bakabilmek için, 
Defterdarlık mütalaası alınmak üzere muhakemenin durmasına karar vermek gerekir...”, YKD, Şubat 
1991, s.306. 
616 “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı”nın 213 Sayılı VUK’nda yapılacak değişiklikler bölümünde; Kaçakçılık suçunda iştiraki 
düzenleyen 360.maddenin; madde başlığıyla birlikte “İştirak halinde cezadan indirim” MADDE 360- 
359 uncu maddede yazılı suçların işlenişine iştirak eden suç ortaklarının bu suçların işlenmesinde 
menfaatinin bulunmaması halinde, Türk Ceza Kanununun suça iştirak hükümlerine göre hakkında 
verilecek cezanın yarısı indirilir.”şeklinde değiştirilmesi öngörülmüştür. 
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haberdar ederek inceleme yapılmasını talep edecek ve kamu davasının açılması inceleme 

neticesinin bildirilmesine ertelenecektir(VUK 367/2-3)617. Savcılık, inceleme raporuna 

dayanmaksızın kamu davası açmış olabilir. Bu durumda mahkeme, davayı durdurup vergi 

idaresinden inceleme talep edecek ve inceleme neticesini bekletici mesele yapacaktır618.   

İnceleme raporu savcılık ve mahkeme için bir “soruşturma ve kovuşturma şartı” 

olmakla birlikte; rapordaki kanaat ve bilgilerle bağlı değillerdir. Ceza yargılama 

hukukunun bir gereği olarak, ceza yargılamasında kovuşturma ve soruşturma resen 

yürütülür, gerekli her türlü delil toplanır, değerlendirilir ve karar verilir. Bunun anlamı, 

vergi inceleme elemanının düzenlediği vergi kaçakçılığı suçu raporuna rağmen, savcılık 

kovuşturmaya yer olmadığı, mahkeme de beraat kararı verebilir. Ancak inceleme raporu 

ile bağlı olunmasa da; açılan davada ve verilen kararda değerlendirilmesi gereken en 

önemli delillerden bazıları, inceleme sırasında toplananlardır. İnceleme raporunun bir 

dava şartı olarak maddeye konulmasının nedeni; özellikle vergi gibi teknik bir konuda 

vergi kaçakçılığı fiillerinin işlenip işlenmediğinin ilk olarak uzmanınca tespiti gereğidir.  

 

bbb. İhbar (Bildirim) Mecburiyeti  

 

Bir diğer önemli nokta ise; vergi inceleme elemanlarının vergi kaçakçılığı ve bu 

suça iştirak fiillerini bildirmelerinin “zorunlu” olmasıdır. VUK 367/1.maddedeki bu  

zorunluluğa uymama, “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” başlığı altında, 5237 

Sayılı TCK  279.maddede619 hapis cezası ile yaptırıma bağlanmıştır.  

18.06.2002 Tarih ve 306 Sayılı VUK Genel Tebliğinde yer alan, vergi inceleme 

elemanlarına kastı belirleme hususunda verilen taktir yetkisine ilişkin düzenlemeye, 

aşağıda arama konusunda vergi suçu raporu düzenlenmesi bahsinde ayrıntılı olarak  

değinilecektir. Son olarak; VUK 367/1 ve TCK 279.maddeleri karşısında vergi inceleme 

                                                
617 Yargıtay  11.CD., E: 2001/006898, K: 2001/007380, 27.06.2001 T.’li bir kararında; Kaçakçılık 
suçunun işlendiğinden haberdar ola C.Savcılığının hemen ilgili vergi dairesini haberdar edere inceleme 
istemesi ve kamu davası açılması hususunun, inceleme sonucunun bildirilmesine talik olunması 
gerekirken dava şartı olan mütalaa alınmadan açılan kamu davasına devamla mahkumiyet hükmü 
kurulması yasaya aykırıdır diyerek yerel mahkeme kararını bozmuştur. YKD., Şubat 2003. 
618 11.CD., E: 2002/000503, K: 2002/001242, T: 13.02.2002, “…213 sayılı Yasanın "Bazı Kaçakçılık 
Suçlarından Cezalandırılmasında Usul" başlıklı 367. maddesi uyarınca dava şartı olan, defterdarlık ya 
da Gelirler Bölge Müdürlüğünün mütalaası alınmadan açılan davaya devam edilerek hüküm kurulması 
hatalıdır…”. 
619 5237 Sayılı TCK, “Madde 279: (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun 
işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden 
veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 
(2) Suçun, adli kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre 
verilecek ceza yarı oranında artırılır”. 
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elemanının söz konusu fiilleri ihbar-bildirim zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

d. İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk Uygulaması 

                            

Vergi alacağını güvence altına alan önlemler olarak adlandırılan ve 

AATUHK’nun 13 ve devamı maddelerde düzenlenen “ihtiyati haciz”620 ve 17 ve devamı 

maddelerde düzenlenen “ihtiyati tahakkuk”621 müesseselerinin vergi yükümlüsü hakkında 

uygulanması, çoğu kez denetçilerin  denetimler sırasındaki tespitlerine dayanmaktadır.  

 

aa. İhtiyati Haciz 

               

İhtiyati haciz; ilerde tahakkuk edecek olan veya henüz vadesi gelmemiş bulunan 

veya vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş bulunan kamu alacağını güvence 

altına almak622 için yapılan idari bir işlemdir. İhtiyati haciz kararını, AATUHK’nda yer 

alan ve 7 bent halinde belirtilen durumlarda, alacaklı kamu idaresinin bulunduğu yerin en 

büyük memuru verecektir.  

Yapılan yoklama, inceleme, arama gibi vergi denetimlerine bağlı olarak, yasada 

yer alan ihtiyati haciz gerektiren durumların tutanakla tespiti veya inceleme raporunda 

belirtilmesi halinde, vergi idaresinin bulunduğu yerin en büyük memurunun kararıyla 

yükümlü hakkında ihtiyati haciz uygulanabilecektir. Danıştay bir kararında ihtiyati haciz 

                                                
620 AATUHK, “Madde 13 - ihtiyati haciz aşağıdaki hallerden herhangi birinin mevcudiyeti takdirinde 
hiçbir müddetle mukayyet olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun 
kararıyla, haczin ne suretle yapılacağına dair olan hükümlere göre, derhal tatbik olunur: 
      1. 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise, 
      2. Borçlunun belli ikametgahı yoksa, 
      3. Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri varsa, 
      4. Borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil göstermemiş 
yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse, 
      5. Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan 
bildirimde  bulunmuşsa, 
      6. Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısıyla amme davası 
açılmışsa, 
      7. İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, bu mallar elden çıkarılmışsa 
elden  çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, bu kanunun 27, 29, 30 uncu maddelerinin 
tatbikini  icabettiren haller varsa”. 
621 AATUHK, “Madde 17 - (Değişik fıkra: 26/11/1980 - 2347/2. md.)Aşağıdaki hallerden birinin 
bulunması takdirinde vergi dairesi müdürünün yazılı isteği üzerine defterdar mükellefin henüz tahakkuk 
etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve 
cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı emir verebilir. 
     Vergi dairesi müdürü bu emri derhal tatbik eder: 
    1. 13 üncü maddenin 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birisi mevcut ise, 
    2. Mükellef hakkında 110 uncu madde gereğince takibata girişilmişse, 
    3. Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmişse”. 
622 KANETİ, Vergi Hukuku, s.432. 
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kararının mahallin en büyük memuru olan vali dışında yetki vereceği defterdar tarafından 

alınmasını yasaya aykırı bulmuştur623. Aynı kararda, ihtiyati haciz kararından sonra, 

kararın uygulanmasına yönelik haciz varakasının ise yetki almak koşuluyla defterdar 

tarafından imzalanabileceğine karar vermiştir.  

İnceleme elemanınca yükümlü hakkında ihtiyati haciz uygulanması istemine 

ilişkin düzenlenecek tutanak, yazı veya vergi dairesine yazılacak yazı idari bir işlem 

olmadığından buna karşı dava açılamazsa da624; bunun akabinde yapılacak idari bir işlem 

olan ihtiyati haciz işlemine karşı dava açılabilecektir(AATUHK 15.md).   

AATUHK’nun 9.maddesine göre; VUK’nun 344.maddesinde yazılı vergi zıyaı 

cezası kesilmesini gerektiren haller ve VUK 359.maddesinde yer alan kaçakçılık 

hallerinin mevcudiyeti halinde vergi inceleme elemanının yapacağı ilk tespitler üzerinden 

ihtiyati haciz işlemi uygulanabilecektir. Danıştay kararında; ihtiyati haciz işlemi bir tür 

kamu alacağı olan vergi alacağını güvence altına alan bir önlem olduğundun dolayı bu 

hallerin inceleme elemanınca kesin olarak tespitine gerek bulunmadığına, ilk tespitler 

üzerinden ihtiyati haciz işlemi uygulanabileceğine karar vermiştir625.  

                                                
623 Danıştay 9.D.,E: 1997/005041,K:1998/004443,T:23.11.1998,“…6183 sayılı Kanun'un 13 ncü 
maddesi “İhtiyati Haciz” başlığını taşımakta ve ihtiyati hacız kararının mahalli en büyük memur 
tarafından alınacağını hükme bağlanmaktadır.6183 sayılı Kanun'un 64 ncü maddesi ise 2.6.1995 gün 
ve 22301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4108 sayılı Kanunla değiştirilmiş olup haciz 
muamelelerinin tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı amme idaresini mahalli en büyük memuru 
veya tevkil edeceği memur tarafından tasdik edilen haciz varakalarına dayanılarak yapılacağını 
belirtmektedir.İhtiyatı haciz kararının alınması ve haciz varakasının düzenlenmesi olaylarının birbiri 
ile karıştırılmaması gerekir.Haciz varakası, ihtiyati haciz kararı alındıktan sonra yapılan bir uygulama 
işlemidir… ihtiyati haciz kararının mahalli en büyük memur tarafından alınacağı, uygulama işleminin 
ise tevkil edeceği memur tarafından düzenlenebileceği anlaşılmaktadır.Olayda ihtiyati haciz kararının 
6183 sayılı Kanun'un 13 ncü maddesi hükmüne aykırı olarak defterdar tarafından alındığı 
anlaşıldığından,ihtiyati haciz kararının iptaline ilişkin temyiz konusu kararda isabetsizlik 
görülmemiştir…”,DKD,Sayı:100, s.441. Danıştay benzer bir kararında Vali adına hukuk işleri müdürü 
tarafından imzalanan karara dayanılarak ihtiyati haciz uygulaması yapılamayacağına karar 
vermiştir,Danıştay 9.D.,E.1994/3487,K:1994/5272,T:22.12.1994,DKD., Sayı:90.  
624 Danıştay 4.D, E: 1999/001819, K: 1999/004300, T: 30.11.1999, “…İnceleme elemanınca "davacı 
hakkında ihtiyati haciz uygulaması ve sonucunda bilgi verilmesi" yolunda vergi dairesine yazılan yazı 
idari davaya konu edilemez. Dava açıldıktan sonra ihtiyati haciz uygulanmış olması da bu sonucu 
değiştirmez…”, DKD., Sayı:103, s.332. 
625 Danıştay 3.D., E:1992/1898, K:1993/862, T:23.02.1993, “…Dava dosyasında mevcut inceleme 
elemanının 3.9.1991 gün ve 325/70 sayılı yazısından, davacının %50 hisse ile ortağı bulunduğu Seyhan 
Vergi Dairesinin mükellefi Günem Adi Ortaklığının 1990 yılı işlemlerinin incelenmesi sırasında ilk 
tespitlere göre toplam 1.161.016.200.-lira matrah farkı, 1.136.216.200.-lira gelir vergisi ve 
3.408.648.600.-lira ceza hesaplandığı, bu nedenle de davacı adına 6183 sayılı Kanunun 9, 13 ve 17. 
maddelerine göre gerekli işlemin yapılmasını istediği anlaşılmaktadır. 6183 sayılı Kanuna göre teminat 
istenmesini gerektiren haller ile ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk gibi haller amme alacaklarının 
korunması bakımından öngörülen tedbirler olup cebri takip ve tahsil yöntemleriyle ilgili olmaması 
nedeniyle de farklı ilkelere dayanmaktadır.Bu hükümler tahakkuk etmemiş ancak inceleme elemanınca 
gerekli muamelelere başlanmış alacaklara uygulanabileceğinden, kaçakçılık hallerinin mevcudiyetinin 
kesin olarak tespitine de bu aşamada gerek bulunmamaktadır.Bu durumda inceleme elemanının 
yukarıda belirtilen yazısı ile incelemeye başlandığından dolayısıyla ihtiyati haciz işlemi içki yeterli 
bulunduğundan kaçakçılık hallerinin mevcudiyeti hakkında bir tespit ve delil ileri sürülmediği 
gerekçesine dayalı vergi mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir…”, DKD., Sayı:88. 
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Ancak AATUHK’nun 9.maddesi gereğince, ihtiyati haciz şartlarının var 

olduğunun inceleme elemanınca tespiti yapılmaksızın  ihtiyati haciz uygulanamayacaktır. 

Aksi taktirde yapılan işlem hukuka aykırı olacaktır626.       

 

bb. İhtiyati Tahakkuk 

  

Vergi denetimi sırasında yada sonunda yükümlü hakkında uygulanabilecek 

işlemlerden diğeri de AATUHK’nun 17 ve devamı maddelerinde düzenlenen “ihtiyati 

tahakkuk” tur.  İhtiyati haciz işlemi gibi bir tür güvenlik önlemi olan ihtiyati tahakkuk 

işlemi, ihtiyati haciz işleminden farklı olarak sadece vergiler için uygulanmaktadır. 

Yükümlünün henüz tahakkuk aşamasına gelmemiş olan vergi borçlarının, tahakkuk ile 

ilgili süreçten geçmeksizin AATUHK’nun 17.maddesindeki durumlarda bir koruma 

tedbiri olarak tahakkuk ettirilmesidir627.  

Yapılan vergi denetimleri sırasında yada sonunda vergi denetim elemanları 

AATUHK’nun 17.maddesinde yer alan ihtiyati tahakkuku gerektiren durumları tespit 

etmeleri halinde ilgili vergi dairesini haberdar ederler. Vergi dairesi müdürünün yazılı 

isteği ve defterdarın yazılı emriyle de yükümlü hakkında idari bir işlem olan ihtiyati 

tahakkuk işlemi uygulanır.  

Ancak birer vergi güvenlik önlemi olan ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk 

uygulamasında, kişinin malvarlığı haklarına doğrudan bir müdahale söz konusu 

olduğundun son derece dikkatli hareket edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle vergi 

denetim elemanları tespitlerini çok iyi yapmalı, hukuki gerekçelerle bu nedenlerin 

bulunduğunu ispatlamaları, keyfi uygulamalardan kaçınmalıdırlar. Yargı yerlerinin de söz 

konusu işlemleri denetlerken Anayasa ve AİHS’nde yer alan güvencelerle birlikte 

değerlendirme yapmaları gerekir.    

                                                
626 Danıştay 4.D., E:2000/423, K:2000/2860, T:08.06.2000, “…6183 sayılı Yasanın 9. maddesinde, 
Vergi Usul Kanununun 344. maddesinde sayılan kaçakçılık halleriyle, mükerrer 347. maddesinin 1 
numaralı bendinde belirtilen hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli 
muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk 
hesaplamalara göre belirlenen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat isteneceği, 13. maddesinde 
9. madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise hiç bir müddetle mukayyet olmaksızın 
alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla ihtiyati haciz uygulanacağı 17. 
maddesinde de 13. maddenin 1,2,3 ve 5. bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden biri mevcut ise 
ihtiyati tahakkuk emri verileceği hükme bağlanmıştır. İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk işlemleri amme 
alacağının korunması ile ilgili tedbirler olup, belirtilen koruma tedbirlerinin uygulanabilmesi için 
ihtiyati haciz istenen şirket hakkında başlatılmış bir vergi incelemesi ve bu incelemeye göre büyük 
miktarda vergi kayıp ve kaçağının mevcut olduğuna dair tespitin olması gerekir.Olayda ise, davacı 
şirket hakkında yapılmaya başlanmış bir vergi incelemesi bulunmadığı…” DKD., Sayı:105. 
627 KANETİ, Vergi Hukuku, s.434. 
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2. Vergi İncelemesi Sonunda Vergi İdaresince Yapılan İşlemlere Karşı  

Yükümlünün Hakları ve Başvuru Yolları 

                                        

Yapılan inceleme sonucunda vergi idaresince yükümlü hakkında yapılan işlemin 

hüküm ifade etmesi için öncelikle bu işlemin yükümlüye tebliği gerekir. Nitekim 

VUK’nun çeşitli maddelerinde, vergi idaresince yükümlü hakkında bir işlem tesis 

edildikten sonra bunun ihbarname ile tebliğ edileceği belirtilmiştir. Örneğin; vergi 

inceleme raporuna istinaden yapılacak ikmalen ve resen tarhiyatın yükümlüye ihbarname 

ile tebliğ edileceği VUK 34.maddede, kesilen vergi cezalarının yükümlüye ihbarname ile 

tebliğ edileceği VUK 366.maddede belirtilmiştir. Ayrıca, AATUHK’na göre vergi 

alacağını güvence altına almak amacıyla yapılan ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk 

işlemlerinin de ilgilisine tebliğ edileceği belirtilmiştir.  

Yükümlü, vergi incelemesi neticesinde hakkında yapılan işlemi, kendisine tebliğ 

ile öğrenmekte ve böylece yapılan işleme karşı kanunlarla kendine tanınan bazı haklardan 

yararlanma ve birtakım yollara başvurma imkanına sahip olmaktadır. Bu hakları ve 

başvuru yollarını kullanıp kullanmamak yükümlü inisiyatifindedir. İsterse yapılan işleme 

karşı hiçbir yola başvurmaksızın tarh edilen vergiyi, kesilen cezayı ödeyebilir yada 

uzlaşma, dava açma gibi yollara başvurabilir.  

1982 Anayasasının 125.maddesinin 1.fıkrası; “idarenin her türlü eylem ve 

işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmünü içermektedir. Bu aynı zamanda “Hukuk 

Devleti” ilkesinin de bir gereğidir. Vergi incelemesi sonucunda yükümlü hakkında 

uygulanacak, yukarıda sözü edilen yasadan kaynaklanan işlemler, icrai nitelik taşıyan 

işlemler olmaları nedeniyle bu işlemlere karşı da yargı yolu açıktır.     

Vergi incelemesi sonunda vergi idaresince yapılacak işlemler yukarıda ana 

hatları ile incelendi. Burada, inceleme sonunda vergi idaresinin yaptığı işlemlere karşı, 

yükümlünün hakları ve başvuru yolları yanında, Yasada yer almayan, ancak hukuk 

devleti ilkesinin bir gereği olarak, yer alması gereken bazı haklara da değinilecektir.  

 

a. Vergi ve Cezanın İtirazsız Ödenmesi 

 

              Vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda tarhı istenen 

vergi ve cezalar için vergi dairesi, vergi inceleme raporunun alındığı tarihten itibaren en 

geç bir hafta içerisinde vergi ve ceza ihbarnameleri düzenleyerek muhataplarına tebliğ 

eder. Ayrıca inceleme raporunun bir örneği ihbarnameye bağlanır (VUK 366.md).  
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İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mükellef tarhiyata karşı dava 

açmadığı takdirde, tarhiyat kesinleşir. Bu durumda vergi ve cezaların, bu 30 günü takip 

eden 1 ay içerisinde ödenmesi gerekir.  

Vergi yükümlüsü ihbarname ile kendisine tebliğ edilen vergi veya cezayı, buna 

karşı dava açma yada diğer yollara başvurmaksızın ödeme yolunu seçebilir.  

 

b. Cezalarda İndirim Talep Etme 

 

              VUK’nun 376.maddesi gereğince; vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliğ 

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, tarhiyata ve cezaya muhatap olanlar (mükellef veya 

vergi sorumlusu) ilgili farkını süresinde ödeyeceğini ve dava konusu yapmayacağını 

belirterek cezalarda indirim yapılmasını talep edebilirler. Bu durumda; vergi ziyaı 

cezasında birinci defasında yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, usulsüzlük veya özel 

usulsüzlük cezalarının üçte biri indirilir.  

Daha sonra vergi aslı ve indirimden sonra artakalan ceza, 30. günün sonunda 

tahakkuk etmiş sayılmakta ve bu 30. günü takip eden 1 ay içerisinde ödenmesi 

gerekmektedir. Diğer yandan mükellefin vergi dairesine müracaatla 6183 Sayılı 

AATUHK’nda belirtilen türden "Teminat" göstererek, ödeme süresini normal vadeden 3 

ay daha uzatabilmek hakkı vardır(VUK.376/1-son cümle). Başka bir deyişle, bu durumda 

ihbarnamenin tebliğini takip eden 30.günden itibaren 4 ay (toplam 5 ay) içerisinde ödeme 

imkanı vardır. 

Ancak, söz konusu bu sürelerde vergi ile indirimden sonra artakalan cezanın 

tamamının ödenmesi ve dava konusu yapılmaması şarttır. Ödenmemesi veya dava konusu 

yapılması halinde, vergi ve cezanın tamamının (ihbarnamedeki tutarın) 6183 sayılı 

Kanuna göre takibi gerekmektedir.  

 

c. Yanılma 

 

VUK 369.maddede yanılma halleri düzenlenmiştir; 

 

- Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş 

olmaları;   

- Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların görüş ve 

kanaatini  değiştirmiş veya bu hükme ait bir içtihadın değişmiş olması, 
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Bu hallerin varlığı halinde vergi cezası kesilmeyecektir(VUK 369/1). Birinci 

durumda; yükümlülerin VUK 413.madde gereğince Maliye Bakanlığı veya Bakanlığın bu 

konuda yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından 

müphem ve tereddütlü gördükleri konularda açıklama istemeleri halinde, yanlış yapılan 

açıklamaya uygun hareket eden yükümlüye vergi cezası kesilmeyecektir. İkinci durumda; 

vergi mevzuatına ilişkin bir hükmün uygulanma tarzı konusunda yetkili makamların 

görüş ve kanat değiştirmeleri durumunda, bu yüzden yükümlü yanlış işlem yapmışsa 

hakkında vergi cezası uygulanmayacaktır.   

O halde yapılan vergi incelemesi sonucunda kesilen cezalara karşı yükümlü 

VUK 369.maddede belirtilen şartlar dahilinde “yanılma” hükümlerinden 

faydalanabilecektir.  

                      

d. Uzlaşma 

 

VUK’nda tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası olmak üzere iki tür uzlaşma 

müessesesi bulunmaktadır. Bunlardan tarhiyat öncesi uzlaşma vergi incelemesi bitmeden 

yapıldığı halde, diğerinde vergi incelemesi açısından bu incelemeye bağlı bir vergi ve 

ceza tarhiyatından sonra uzlaşma talebinde bulunulmaktadır.  

                            

aa. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 

 

VUK’nun ek 11. maddesi ile vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergiler 

ile kesilecek cezalar için "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma" müessesesi getirilmiştir. 1 Mart 

1987 tarihli "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği"628 ile bu müessese işlerlik 

kazanmıştır. Ancak Vergi Usul Kanununun 344. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

vergi ziyaı cezası kesilecek tarhiyata ilişkin vergi ve cezalar uzlaşma kapsamı dışında 

bırakılmıştır. 

              Vergi incelemesine dayanılarak salınacak vergilerle kesilecek cezalar için 

mükellefler veya cezaya muhatap olanlar incelemenin başladığı tarihten, inceleme ile 

ilgili son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen süre içinde her zaman uzlaşma 

talebinde bulunabilirler. Mükellefin bu talebi inceleme elemanınca tutanağa geçilir. 

Tarhiyat öncesi uzlaşma istemeyen mükellefler veya ceza muhatapları, tarhiyat sonrası 

                                                
628 16/02/1987 Tarih ve 19374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bu yönetmelik, 03/02/1999 Tarih , 
23600 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yeni “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği” ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
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uzlaşma hakkından yararlanabilirler.   

              Tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonları merkezi ve mahalli inceleme elemanları 

itibarıyla ayrı ayrı oluşmaktadır. Merkezi inceleme elemanlarınca yapılacak incelemeler 

dolayısıyla oluşturulan üç kişilik komisyonlar Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve 

Gelirler Kontrolörleri tarafından ayrı ayrı kendi elemanlarından oluşturulmaktadır. 

Mahalli inceleme elemanlarınca yapılan incelemelerle ilgili komisyonlar ise; 

Defterdarın629 başkanlığı altında yine defterdarlığın belirleyeceği bir vergi denetmeni ve 

ilgili vergi dairesi müdüründen oluşmaktadır. 

Tarhiyat öncesi uzlaşmada gerek uzlaşma konusu tutar, gerekse yapılacak 

indirim bakımından bir sınırlama yoktur. Tarhiyat öncesi uzlaşmanın sağlanamaması 

halinde inceleme elemanınca düzenlenen rapora göre işlem yapılacaktır. Vergi Dairesi 

raporun sonucuna göre vergi ve ceza ihbarnamelerini düzenleyerek mükellefe tebliğ 

edecektir. Bu aşamadan sonra mükellef, vergi ve cezayı itirazsız ödeyebilir veya cezadan 

indirim (VUK.376.md.) talep edebilir veya vergi mahkemesinde dava konusu yapabilir. 

Ancak VUK ek madde 11/4 gereğince tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunamaz.  

 

bb. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma 

 

              VUK’nun Ek 1.maddesinde düzenlenen  bu uzlaşma müessesesi, salınan vergiler 

ve kesilen cezalar konusunda vergi mahkemesine başvurulmadan mükellefle vergi 

idaresinin anlaşmasını öngörmektedir.  

Vergi incelemesi açısından; yapılan inceleme sırasında nezdinde inceleme 

yapılan yükümlü “tarhiyat öncesi uzlaşma” müessesesi için başvuruda bulunmamışsa, 

tarhiyat sonrası uzlaşma için başvuru hakkına sahiptir. Buna göre; vergi ve ceza 

ihbarnamelerinin mükellef veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde 

mükellef veya ceza muhatabının uzlaşma talep etmek hakkı vardır. Uzlaşma için, vergi 

dairesi adına yetkili uzlaşma komisyonuna başvurulması gerekir. Bu uzlaşma 

komisyonlarında uzlaşılacak vergi ve ceza tutarı açısından komisyonun yetkisi sınırlıdır. 

Maliye Bakanlığı'nın belirlediği sınırın üzerindeki tarhiyatlar, merkezi uzlaşma 

komisyonunda uzlaşma konusu yapılabilmektedir.  

Tarhiyat öncesi uzlaşmada olduğu gibi, VUK’nun 344/3.maddesi gereğince 

tarhiyat sonrası uzlaşmada da, kaçakçılık fiillerine bağlı vergi ziyaı cezası kesilecek 

tarhiyata ilişkin vergi ve cezalarda uzlaşmaya gitmek yasal olarak mümkün değildir. 

                                                
629 5345 Sayılı Yasadan sonra “defterdar” terimini “vergi dairesi başkanı” şeklinde anlamak gerekir.  
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Ancak buna rağmen uzlaşmaya gidilmiş ve uzlaşma gerçekleşmişse, uzlaşma tutanağı 

kesin olduğundan(VUK Ek Madde 6) bunun iptali ile yeniden ihbarname düzenlenmesi 

söz konusu olamayacaktır630. 

 

e. Dava Açma 

                                    

Vergi yükümlüsü, nezdinde yapılan vergi incelemesi, vergi inceleme tutanakları 

ve vergi inceleme raporuna karşı doğrudan doğruya vergi mahkemesine dava açamasa da; 

vergi incelemesine bağlı olarak vergi idaresince yapılacak tarhiyatlar ve kesilecek 

cezalara karşı dava açabilir. Açtığı davayla da, vergi incelemesi, tutanak ve raporlara 

karşı  itiraz ve delillerini sunabilir.  

Vergi incelemesi neticesinde tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalar için 

mükellef veya vergi sorumluları isterlerse yukarıda anlatılan haklarını kullanabilirler 

veya doğrudan yargı yoluna giderek tarhiyata karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler 

(VUKm.377). Vergi ve ceza ihbarnamelerinin muhataba tebliği tarihinden itibaren 30 gün 

içerisinde mükellef veya vergi sorumlusu, uyuşmazlık konusu vergi ve cezaları tarh 

ettiren vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde (İYUK m.37/a) doğrudan 

dava açabilir631. Dava açılması tarh edilen vergi ve cezaların dava konusu edilen 

bölümünün tahsil işlemini durdurur (İYUK m.27/3).  

Dava mükellef lehine sonuçlanırsa, vergi dairesi, vergi mahkemesinin kararına 

göre gecikmeksizin işlem tesis etmeye mecburdur. Bu süre kararın vergi dairesine 

tebliğinden itibaren otuz günü geçemez(İYUK m.28/1). Diğer yandan vergi dairesi, vergi 

mahkemesinin kararına karşı genel hükümlere göre bölge idare mahkemesinde itiraz 

yoluna gidebilir, ancak Danıştay’da temyiz yoluna gitmesi için Maliye Bakanlığının 

(yada defterdarlığın) muvafakati gerekir (VUK m.377/4-5). Dava mükellef aleyhine 

sonuçlanırsa, vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin tebliğ tarihinden başlayarak 

vergi cezasını bir ay içinde ödemesi gerekir (VUK m.368). Keza mükellef de, vergi 

mahkemesi kararına karşı itiraz veya temyiz  kanun yollarına gidebilir.  

Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya Danıştay 

kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında 

                                                
630 Danıştay 3.D, E: 1997/004969, K: 1999/001968, T: 20.05.1999, “…Kaçakçılık cezalı tarhiyatlarda 
uzlaşmaya gidilemeyeceği gerekçesiyle varılan uzlaşmanın iptal edilerek yeniden ihbarname 
düzenlenmesi uzlaşmanın kesinliği ilkesi gereği mümkün değildir…”, DKD., Sayı:102, s.229. 
631 Ancak mükellef daha önce uzlaşma yoluna gitmiş ve uzlaşma vaki olamamış ise ve bu arada dava 
açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise dava açma süresi; uzlaşmanın vaki olmadığına dair 
tutanağın mükellefe tebliğ tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar (VUK. ek. m.7). 
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yürütülmesinin durdurulmasına, temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, 

kurulu veya itirazı incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir. 

Davanın reddine ilişkin kararların temyizi halinde, dava konusu işlem hakkında 

yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi 27 nci maddede (yürütmenin durdurulması) 

öngörülen koşulun varlığına bağlıdır(İYUK 52/1). Ancak kararın bozulması halinde 

kararın yürütülmesi  kendiliğinden durur (İYUK m.52/4). 

                 

f. Düzeltme Talebinde Bulunma 

 

Düzeltme, vergi hatalarının yargı mercilerine gidilmeksizin, hatanın ilgili vergi 

dairesince ortadan kaldırılmasına yönelik idari bir işlemdir. Düzeltme işlemi ancak bir 

vergi hatasının tespit edilmesi durumunda gerçekleştirilebilecektir. “vergi hatalarını 

düzeltme ve reddiyat” VUK’nun 116-126’ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Vergi 

hatası; vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden 

haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır(VUK 116.md). Vergi 

hataları, hesap hataları ve vergilendirme hataları olmak üzere, ikiye ayrılır.  

 

Hesap hataları şunlardır: 

 

-    Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, 

ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik 

veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır.  

-  Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış 

uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, birinci bentte yazılı 

vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır.  

-  Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında 

belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi 

istenmesi veya alınmasıdır.  

 

Vergilendirme hataları ise şunlardır: 

  

-  Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine başka 

bir kişiden istenmesi veya alınmasıdır;  

- Mükellefiyette hata: Açık olarak vergiye tabi olmayan veya 

vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır;  



 259 

- Mevzuda hata: Açık olarak vergi mevzuuna girmeyen veya 

vergiden müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden 

vergi istenmesi veya alınmasıdır;  

- Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata: Aranan verginin 

ilgili bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik 

veya fazla hesaplanmış olmasıdır. 

 

Vergi yükümlüsü; nezdinde yapılan vergi incelemesi sonucu tarh edilen vergi ve 

bu vergilere ilişkin kesilecek cezalarda yukarıda bahsedilen hataların bulunması halinde 

bunların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilir. Bu talebin posta ile 

taahhütlü olarak gönderilmesi de mümkündür. Düzeltme talebine ilişkin red yada kabul 

kararı yükümlüye tebliğ edilir. Düzeltme talebi vergi idaresince reddedilmiş ve dava 

açma süresi dolmamışsa yükümlü buna karşı dava açabilecek, red kararının tebliğ edildiği 

tarihte dava açma süresi dolmuşsa yükümlü VUK 124.madde gereğince şikayet yoluyla 

Maliye Bakanlığına müracaat edebilecektir. Düzeltme başvurusu VUK 126.maddede632 

belirtilen zamanaşımı süreleri içinde yapılabilecektir. 

                      

& 9. ARAMA (VE ELKOYMA) 

 

I. KAVRAM   

 

Arama, ceza yargılama hukuku kavramıdır. Bu niteliğinden dolayı VUK’ndaki 

aramayı tanımlamadan önce, ceza yargılama hukuku kavramı olarak aramayı  

tanımlamak gerekir.  

 

1. Ceza Yargılama Hukukunda Arama    

 

Ceza yargılaması faaliyetinin yapılmasını kolaylaştıran birtakım önlemlere 

(koruma tedbirleri) başvurulması, henüz yargılama sürerken, hatta daha yargılama 

                                                
632 VUK Madde 126 - 114 üncü Maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan 
vergi hataları düzeltilemez. Şu kadar ki, düzeltme zamanaşımı süresi: 
a) Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı; 
b) (Değişik bent: 23/06/1982 - 2686/26 md.) İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava 
konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği; 
c) (Ek bent: 04/12/1985 - 3239/11 md.) İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde 
6183 sayılı Kanuna göre hacizin yapıldığı; Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz. 
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başlamadan zorunlu olmakta; başvurulan bu önlemlerle yargılamanın sağlıklı biçimde 

yapılabilmesi ve yargılama sonunda verilen kararların uygulanabilmesi 

sağlanmaktadır633. Bunu sağlamak için, kişinin üzeri, evi yada işyerinde arama 

yapılabilmekte, suçta kullanılan yada suç delili olan bazı nesnelere el konulabilmekte, 

şüpheli yada sanık tutuklanabilmektedir. Başvurulan bu önlemler “ceza yargılaması 

önlemleri”634, “koruma tedbirleri”635 gibi çeşitli isimlerle adlandırılmaktadır. 5271 Sayılı 

CMK’nunda ise konu, Birinci Kitabının Dördüncü Kısmında “koruma tedbirleri” adıyla 

düzenlenmiştir.  

Ceza yargılama hukuku kavramı olan “arama”yı, tutuklama, yakalama gibi ceza 

yargılamasında bir koruma tedbiri olarak belirttikten sonra; genel olarak arama, suç 

şüphesi altındaki kişilerin, suç delillerinin ve müsadereye tabi nesnelerin elde edilmesi 

amacıyla, konutta, başka kapalı yerlerde ve kişilerin üzerinde yapılan işlem636 olarak 

tanımlanabilir.  

Kamu hukuku kurumu olan arama, amaç ve nitelik itibariyle, adli arama ve 

önleyici arama637 olarak ikiye ayrılır. Adli arama, suç işlendikten sonra yada suç 

şüphesiyle yapılan; önleyici arama ise, suç işlenmenin önlenmesi, milli güvenlik, kamu 

düzeni, genel sağlığın ve ahlakın korunması gibi amaçlarla yapılan aramadır. Adli arama 

bir ceza yargılama hukuku kavramı iken; önleme araması, ceza yargılama hukukunun 

dışında, idari bir işlem olup638, idare hukuku kavramıdır. Önleme aramaları, inceleme 

konusu dışındadır.   

 “Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği”639 5.maddesinde adli arama ; “bir 

suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan 

kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun iz, 

eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile 

hayatının gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait diğer yerlerde, 

üzerinde, özel kâğıtlarında, eşyasında, aracında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 

ile diğer kanunlara göre yapılan araştırma işlemi” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımda 

arama tüm unsurlarıyla ve açıkça ortaya konmuştur.  

                                                
633 YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, 10.Bası, Kazancı Yayınları, İstanbul 2004, s.399-
400, SABAN, Vergi Hukuku, Birinci Basım, s.254. 
634 YURTCAN, s.399 vd. 
635 CENTEL, Nur/ ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3.Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2005, 
s.292 vd., KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun, “Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza 
Muhakemesi Hukuku, 2005 Eki, Arıkan Yayınları, 13.Bası, Ankara 2005, s.337 vd. 
636 YURTCAN, s.474, SABAN, Vergi Hukuku, Birinci Basım, s.254. 
637 KUNTER/YENİSEY, s.338 vd. 
638 KUNTER/YENİSEY, s.338. 
639 01.06.2005 Tarih, 25832  Sayılı R.G. Yayımlanmıştır.  
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2. Vergi Hukukunda Arama  

 

Kural olarak vergi incelemesi için defter, kayıt ve belgeler yükümlüden istenir 

ve ilke olarak yükümlünün kendi isteği ile bunları inceleme elemanına vermesi 

beklenir640.   Ancak kural olan bu durumun yanında, istisnai olarak yükümlünün rıza ve 

isteği aranmaksızın vergi uygulamaları ile ilgili yada vergi uygulamalarına yönelik defter, 

kayıt ve belgelerin aranması ve bunlara el konulması durumu söz konusudur ki, bu 

istisnai duruma vergi hukukunda “arama” denilmektedir641.    

Arama bir ceza yargılama kavramı olması itibariyle, VUK’nda aramanın tanımı 

yapılmamıştır. Doktrinde ise, konunun düzenlendiği VUK 142 ve devamı maddelerinden 

hareketle vergi hukukunda aramanın tanımları yapılmıştır; “Vergi yönünden arama, vergi 

kaçakçılığına ait delillerin(defter, yazı ve belgelerin) ve gerektiği taktirde malların elde 

edilmesi için; bunların suçu işleyen veya suça iştirak veya yardım eden, yada 

kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer kişilerin iş yerlerinde, konutlarında yada bu kişilerin 

üzerlerinde fiilen araştırmalar yapılması, tedbirler alınmasıdır”642.  “Herhangi bir vergi 

suçu ile ilgili defter, belge veya buna benzer maddi delillerin, gerektiği zaman malların 

elde edilmesini temin için, fiilen yapılan araştırmalar ve alınan tedbirlerdir”.643  “Vergi 

gizlenmesi suretiyle işlenen bir vergi suçuna ait delillerin, suçu işleyen, suça iştirak eden 

veya yardım eden, veyahutta ilgili bulunun diğer kişilerin işyerlerinde, ikametlerinde 

veya bu kimselerin üzerlerinde aranıp meydana çıkarılması veya elde edilmesi amacıyla 

başvurulan bir müessesedir”644.  

Yasal düzenlemeler ve yukarıdaki tanımlardan hareketle vergi hukukunda arama 

kavramı; “ihbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla bir vergi yükümlüsünün vergi 

kaçırdığına yönelik makul şüphe bulunursa, suç delillerinin ortaya çıkarılması 

amacıyla, vergi incelemesine yetkili denetçilerin talebi üzerine ve hakim karar ile, vergi 

yükümlüsü  yada suçla ilgisi görülen diğer kişilerin konutlarında, işyerlerinde veya 

üzerlerinde fiili araştırmalar yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasıdır” şeklinde 

tanımlanabilir.  

                                                
640 KANETİ, Vergi Hukuku, s.173.  
641 KANETİ, Vergi Hukuku, s.173.  
642 ŞAMLIOĞLU, s.121, ŞEKER, s.393. 
643 KOCAHANOĞLU, Osman Selim, Vergi Suçları, Vergi Cezaları ve Kurtulma Yolları, İstanbul 
1983, s.34. 
644 DAYIOĞLU, Ali, “Arama ve Aramalı Vergi İncelemesinde Mükellefin Hakları”, Vergi Sorunları 
Dergisi, Yıl: 1984, Sayı:2, s.100, ŞEKER, s.393. 
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Yükümlünün denetim araçlarından biri olan arama, Anayasada belirtilen sınırlar 

içinde ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılması gerektiğinden, 

vergi hukukunda arama konusuna girmeden önce, bir ceza yargılama hukuku kavramı 

olan aramayı ve aramanın yer aldığı belgeleri inceleyerek aramanın hukuksal çerçevesini 

çizmekte yararlı olacaktır.  

 

II. ARAMANIN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ 

 

Bireyin hak ve özgürlüklerinden “özel hayat ve aile hayatının” gizliliği ilkesine 

bir müdahale olan “arama” kurumu çeşitli mevzuat hükümlerinde, iç hukukta ve 

Uluslararası hukukta düzenlenmiştir. İç hukukumuzda arama 1982 Anayasasında, 5271 

Sayılı CMK ve “Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği”nde düzenlenmiş iken; 

Uluslararası hukukta “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”645 ve AİHS’nde düzenlenmiştir.   

Aramanın asıl amaçlarından biri de, suç delillerine ve müsadereye tabi eşyalara 

elkoymak olunca, aramayla birlikte elkoyma kurumundan da bahsedilecektir.  

 

1. Anayasa-AİHS  

 

a. Anayasa 

                                                 

Anayasada arama ve elkoymaya ilişkin hükümler, 20.maddede “özel hayatın 

gizliliği” ve 21.maddede “konut dokunulmazlığı”na ilişkin düzenlemelerde yer 

almaktadır. Kişi hak ve özgürlüklerinden “özel hayatın gizliliği ve konut 

dokunulmazlığı” Anayasa ile güvence altına alınmış, bu hak ve özgürlüklerin ancak 

Anayasa’da belirlenen hallerde ve usullerle sınırlandırılabileceği belirtilmiştir.  

1982 Anayasasının “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20.maddesi aynen 

şöyledir;  

“Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına 

                                                
645 BM Genel Kurulunun 10.12.1948 tarihli ve 217 A (III) Sayılı Kararıyla Kabul ve İlan Edilen  Kişi 
hak ve özgürlüklerini koruma altına alan Uluslararası belgelerden “İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi”nin 3.maddesinde “herkesin yaşama ve özgürlük hakkının olduğundan” söz edildikten sonra, 
“Mahremiyet hakkı”nı düzenleyen  12.maddesinde; “Hiç kimsenin özel ve aile yaşamı, konutu veya 
haberleşmesi keyfi olarak müdahaleye maruz bırakılamaz; hiç kimsenin şerefi ve itibarı saldırıya 
maruz bırakılamaz. Herkes bu tür müdahalelere veya saldırılara karşı hukuk tarafından korunma 
hakkına sahiptir”. denilerek kişinin özel ve aile hayatına karşı keyfi müdahalelerde bulunulamayacağı 
belirtilmiştir. bildirgenin 17.maddesinde “mülkiyet hakkı” düzenlenmiş olup, bu maddede; kimsenin 
keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılamayacağı belirtilmiştir.  
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sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.  

Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel 

ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden 

biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu 

sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış 

merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve 

bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört saat içinde görevli hakimin 

onayına sunulur. Hakim, kararını elkoymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi 

halde, elkoyma kendiliğinden kalkar”646.    

Yine bu maddeyle paralel “Konut dokunulmazlığı” başlıklı 21.madde; 

“Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 

önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre 

verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin 

konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin 

kararı yirmi dört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını 

elkoymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, elkoyma kendiliğinden 

kalkar”647 hükmünü içermektedir. 

Arama, vergi yükümlüsünün temel haklarından “özel hayatın gizliliği” ve “konut 

dokunulmazlığı” haklarına müdahale sonucunu doğurur. Temel Hak ve Hürriyetlerin 

Sınırlandırılması başlıklı Anayasanın 13.maddesine göre; temel hak ve hürriyetler, 

özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere 

bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve 

ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük 

ilkesine aykırı olamaz. Bu madde, 2001 değişikliğiyle eskisinden farklı olarak genel 

sınırlama sebepleri yerine, hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında kurallar 

                                                
646 03/10/2001 kabul tarihli, 17/10/2001 tarih ve 24556 mükerrer sayılı R.G.de yayımlanan 4709 sayılı 
Kanunun 5. maddesi yürürlükten kaldırılan birinci fıkranın üçüncü cümlesi ile değiştirilen ikinci fıkra 
metni şöyleydi;  Adli soruşturma ve kovuşturmanın gerektirdiği istisnalar saklıdır. Kanunun açıkça 
gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası 
aranamaz ve bunlara el konulamaz. 
647 03/10/2001 kabul tarihli, 17/10/2001 tarih ve 24556 mükerrer sayılı R.G.de yayımlanan 4709 sayılı 
Kanunun 6. maddesi ile değiştirilen madde metni şöyleydi; Madde 21 - Kimsenin konutuna 
dokunulamaz. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça, kimsenin 
konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. 
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belirlemiştir. Bu kurallardan biri de; “sınırlamanın Anayasanın ilgili maddelerinde 

belirtilen sebeplerle yapılabilmesidir”. Özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı 

haklarının sınırlama sebepleri Anayasa’da sayılmıştır. Bunlar “Milli güvenlik, kamu 

düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” dır. Vergi hukukunda arama, vergi 

kaçakçılığı suçunu kovuşturmaya yönelik olarak yapılmaktadır. O halde arama açısından 

özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı haklarını sınırlama sebebi “suç işlemenin 

önlenmesi”dir. 

Vergi hukukunda aramanın temas ettiği Anayasal temel hak ve özgürlüklerden 

diğer ikisi ise; “mülkiyet hakkı” ve “adil yargılanma hakkı”dır. Mülkiyet hakkını 

düzenleyen Anayasanın 35.maddesinde; herkesin mülkiyet hakkına sahip olduğu, bu 

hakkın ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabileceği belirtilmiştir. Adil 

Yargılanma Hakkına ilişkin olarak Anayasanın 36.maddesinde; “herkes…adil 

yargılanma hakkına sahiptir” denilmektedir. Bu hakkın içeriğinde yer alan hak ve ilkeler 

ise Anayasanın farklı maddelerinde yer almaktadır. Bunlar; mahkemeye başvurma hakkı, 

susma ve kendini suçlamama hakkı, silahların eşitliği ilkesi, aleni yargılanma ilkesi, 

masumiyet karinesidir. Bu konularla ilgili İkinci Bölümde hukuksal çerçeve başlığı 

altında gerekli açıklamalar yapılmıştır.      

   

b. AİHS  

 

AİHS’nde arama ve elkoyma, temel haklar içinde yer alan, özel hayatın gizliliği 

ve korunması başlığı altında Sözleşmenin 8.maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme 

1982 Anayasasının 20 ve 21.maddelerine karşılık gelmektedir. AİHS’nin “özel hayatın ve 

aile hayatının korunması” başlıklı 8.maddesi aynen şöyledir;  

 

“1. Her şahıs hususi ve ailevi hayatına, meskenine ve muhaberatına 

hürmet edilmesi hakkına maliktir. 

2. Bu hakların kullanılmasına resmi bir makamın müdahalesi demokratik 

bir cemiyette ancak milli güvenlik, âmme emniyeti, memleketin iktisadi refahı, 

nizamın muhafazası, suçların önlenmesi, sağlığın veya ahlâkın ve başkasının hak 

ve hürriyetlerinin korunması için zaruri bulunduğu derecede ve kanunla derpiş 

edilmesi şartıyla vuku bulabilir”. 

 

Madde metninde arama ve elkoymadan bahsedilmemekle birlikte, konu özel 
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hayatın ve aile hayatının korunması kavramı içinde kabul edilerek AİHM kararlarında 

uygulama yeri bulmuştur. Maddenin 1.fıkrasında; öncelikle hangi hakların bu maddede 

teminat altına alındığı, 2.fıkrada ise; kamu yetkililerinin bazı durumlarda bu haklara 

müdahale edebilecekleri belirtilmiştir. Yapılan müdahalelerin 8.maddeyle uyumlu olup 

olmadığı değerlendirilirken, devlete taktir hakkı tanınmış olmakla birlikte, bu hak sınırsız 

değildir. Bu konudaki ayrıntılı açıklamalar ikinci bölümde yapılmıştır. Burada özetle şu 

hususları belirtmekte fayda var; 

 

AİHM 8.madde ihlalini değerlendirdiği kararlarında; 1.fıkrada yer alan 

haklara müdahalenin,  

- Meşru bir amacının olup olmadığı648, 

- Demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı649, 

- Söz konusu müdahaleye yetkili makamlar tarafından karar verilip 

verilmediği ve kararın uygulamasında hakların korunmasında özen gösterilip 

gösterilmediği650, 

- Toplumun çıkarları ile bireyin çıkarları arasında adil bir dengenin kurulup 

kurulmadığı651, 

- Müdahalenin hedeflenen amaçla orantılı olup olmadığı652 

 

Gibi kıstaslarına bakmıştır.  

 

Nitekim AİHM 16 Aralık 1997 Tarihli Camenzind-İsviçre Davasında 

aramayla ilgili bulunması gereken güvenceleri tespit etmiştir; 

 

-  Arama, sadece sınırlı sayıdaki üst düzey devlet memuru tarafından 

hazırlanmış yazılı bir emir ile ve bu amaç için özel eğitim görmüş yetkililer tarafından 

gerçekleştirilebilir 

- Söz konusu yetkililer, tarafsızlıklarını etkileyebilecek bir durum ortaya 

çıktığında bu görevden ayrılmakla yükümlüdür, 

- Evlerde ve başka yerlerde, ancak şüphelinin orada saklanma olasılığı 

varsa veya bir suçun işlendiğini göstermek için el konulabilecek veya  kanıt 

                                                
648 AİHM, Open Door Counseling-İrlanda Davası, 29.10.1992 T., KİLKELLY, Ursula, s.31.  
649 AİHM, Open Door Counseling-İrlanda Davası, 29.10.1992 T., KİLKELLY, Ursula, s.31-32.  
650 AİHM, Camenzind-İsviçre Davası, 16.12.1997 T., KİLKELLY, Ursula, s.68-69.  
651 AİHM, Soering-Birleşik Krallık Davası, 07.07.1989 T., KİLKELLY, Ursula, s.32-33-34.  
652 AİHM, Miahilhe-Fransa Davası, 25.07.1993 T., KİLKELLY, Ursula, s.72. 
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olabilecek eşya ve değerli şeylerin bulunma olasılığı varsa arama yapılabilir, 

- “önemli durumlar ve yakın bir tehlike olan durumlar 

haricinde”,aramalar Pazar ve tatil günlerinde veya gece yapılamaz, 

- Bir aramanın başında, araştırmayı yetkili kimliğini göstermeli ve söz 

konusu mekandaki kişiye aramanın nedeni hakkında bilgi vermeli ve arama sırasında 

söz konusu kişinin veya bir akrabasının veya evdeki başka bir kişinin hazır bulunması 

istenmelidir, 

- Prensipte, aramanın hedefinden uzaklaşmamasını sağlamakla görevli 

bir kamu yetkilisi olmalıdır, 

- Aramaya katılan kişilerin önünde, arama konusunda bir rapor 

hazırlanmalı ve eğer isterlerse söz konusu kişilere de bu raporun bir kopyası 

verilmelidir, 

- Belge aranması özel kısıtlamalara tabidir, 

- Mevcut şartlar ne olursa olsun, şüphelilerin yasal bağlamda bir başkası 

tarafından temsil edilme hakkı vardır, 

- Arama kararından etkilenen ve arama kararının geçersiz kılınmasından 

veya değiştirilmesinden çıkarı olan herkes üst mahkemelere şikayette bulunabilir, 

- Kendisi hakkında hiçbir suçlama yapılmayacağı ortaya çıkan bir 

şüpheli, ortaya çıkan zarar için tazminat talebinde bulunabilir653. 

 

Hukuksal çerçeve bahsinde de belirtildiği gibi, aramanın temas ettiği temel hak 

ve özgürlüklerden biri de “adil yargılanma hakkı” ve “mülkiyet hakkı” dır. Adil 

yargılanma hakkı AİHS’nin 6.maddesi, mülkiyet hakkı ise Sözleşmenin 1 Nolu 

Protokolünün 1.maddesinde düzenlenmiş olup, bu konudaki açıklamalar ikinci bölümde 

yapılmıştır. Türkiye AİHS’ne taraf olduğundan ve AİHM’nin yargılama yetkisini kabul 

ettiğinden arama ve elkoyma konusunda AİHM’nin kabul ettiği kıstasları uygulamak ve 

bunun için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak zorundadır. Bunu sağlamaya yönelik 

5271 Sayılı CMK ile yapılan yeni düzenlemeler, AİHM kararlarında belirlenen kriterlere 

uygundur.                                         

                                 
2. Ceza Muhakemesi Kanunu   

                                             

1 Haziran 2005 Tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5271 Sayılı CMK’nda 1412 

Sayılı CMUK’ndan farklı olarak arama ve elkoyma konusunda, Anayasa ve AİHS’ne 

                                                
653 AİHM, 16 Aralık 1997, Camenzind-İsviçre Davası, KILKELLY, Ursula, “Özel Hayata ve Aile 
Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkı”,s.68-69.  
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uygun  ve ayrıntılı düzenleme yapılmıştır. Özellikle Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde 

çıkartılan 5271 Sayılı CMK, 5237 Sayılı TCK ve 5275 Sayılı “Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun” ile yapılan düzenlemelerle modern ceza ve ceza 

infaz sistemine geçilmiştir. Anayasa ve AİHS hükümlerine uygun olarak yapılan bu 

düzenlemelerle, hak ve özgürlükler konusunda önemli güvenceler getirilmiştir. 

VUK’nun “arama” ya ilişkin 147.maddesinde; “Bu bölümde açıkça yazılı 

olmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun arama ile ilgili bulunan 

hükümleri uygulanır”.  denilmektedir. Aşağıda arama ve elkoyma uygulamasının 

koşullarını, VUK 147.maddenin yollaması gereğince 5271 Sayılı CMK’ndaki “arama” 

ve “elkoyma” düzenlemesiyle birlikte değerlendireceğiz. 

  

3. Arama Yönetmeliği 

 

01.06.2006 tarihinde yürürlüğe giren “Adli ve Önleme Aramaları 

Yönetmeliği”yle CMK gereğince yapılan arama ve elkoyma işlemlerinin yapılmasında 

izlenecek usuller ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Aramanın tanımının yapıldığı 

Yönetmeliğin 5.maddesinde CMK’nun 116.maddesinden farklı olarak ve bu maddeye 

açıklama getirici mahiyette; “bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının gizliliğinin 

sınırlandırılması”ndan bahsedilmiş, ayrıca maddedeki adli aramanın kapsamına diğer 

kanunlardaki aramalarında dahil olduğu belirtilmiştir. Yönetmelikte yer alan hükümler, 

CMK’nun arama ve elkoyma ile ilgili maddelerine paralel, daha ayrıntılı ve yol gösterici 

düzenlemelerdir.  

VUK’ndaki arama, vergi kaçakçılığı fiillerini ortaya çıkarmaya ve adli 

soruşturma yapmaya yönelik bir araştırma işlemi olmasının yanında, ancak hakim 

kararıyla yapılabildiğinden, bir “adli arama” dır. Bu nedenle vergi inceleme elemanının, 

vergi kaçakçılığı fiillerini araştırmaya yönelik arama faaliyeti sırasında, Anayasa, VUK 

ve CMK’nun ilgili hükümlerinin yanında, “Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği” 

düzenlemesine de uygun hareket etmesi gerekir.  

 

III. ARAMANIN KOŞULLARI                                

 

Aramanın yapılabilmesi için gerekli olan şartlar VUK 142.madde de 

düzenlenmiştir. Madde hükmü şöyledir;  

 

“Madde 142 - İhbar veya yapılan incelemeler dolayısıyla, bir 
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mükellefin vergi kaçırdığına delalet eden emareler bulunursa, bu mükellef veya 

kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üzerinde arama 

yapılabilir. 

Aramanın yapılabilmesi için: 

1. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların buna lüzum göstermesi 

ve gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh yargıcından bunu 

istemesi; 

2. Sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi; 

şarttır. 

İrtibatları sebebiyle muhtelif şahıslar nezdinde ve mahallerde 

yapılmasına lüzum gösterilen aramalardan birine karar vermeye yetkili olan 

sulh yargıcı bunlardan diğer sulh yargıçlarının salahiyetine dahil bulunanlar 

hakkında da karar vermeye yetkilidir. 

İhbar üzerine yapılan aramada ihbar sabit olmazsa nezdinde arama 

yapılan kimse muhbirin adının bildirilmesini isteyebilir, bu takdirde, vergi 

dairesi muhbirin ismini bildirmeye mecburdur”. 

 

Bu madde ve aramanın tanımından hareketle, VUK’nda aramanın şartları 

aşağıda incelenmiştir. 

 

1. İhbar veya Yapılmakta Olan Bir İnceleme Bulunması 

 

VUK 142/1.fıkrada belirtildiği üzere; arama için öncelikle ihbar yada yapılmakta 

olan bir incelemenin bulunması gerekir.  

Olağan vergi incelemeleri sırasında vergi inceleme elemanı, incelediği 

yükümlünün yada başka bir yükümlünün vergi kaçırdığına yönelik birtakım bilgiler 

edinebilir. Yükümlünün yapılmakta olan inceleme sırasında vergilendirmeye esas teşkil 

eden defter, kayıt ve belgelerini ibraz yükümlülüğü varsa da, yükümlü bunları ibrazdan 

kaçındığı durumda yada mevcut incelenen defter, kayıt ve belgeler dışında başka kayıt ve 

belgelerin de incelenmesi gerekebilir. 

Yada yapılmakta olan vergi incelemesinin dışında bir yükümlü hakkında vergi 

kaçırdığına yönelik ihbarda bulunulması gerekir. Bu tür ihbarlar genelde vergi idaresine 

yapılırsa da; vergi idaresi dışında başka bir kamu kurumuna; örneğin kaymakamlığa, 

jandarma veya emniyete de yapılabilir. Vergi idaresi dışında başka bir kuruma yapılan 

ihbar durumunda, ilgili kurumun ihbarı derhal ilgili vergi idaresine bildirmesi gerekir. Bu 
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aynı zamanda kamu görevinin de bir gereğidir.  

5237 Sayılı TCK’nda “adliyeye karşı işlenen suçlar” bölümünde düzenlenen 

279.maddede654; kamu görevlisinin suçu bildirmemesi hali düzenlenmiştir. Bu nedenle 

ihbarın yapıldığı kamu kurumunun suçu savcılık yerine vergi idaresine bildirmesi acaba 

bu madde gereğince sorumluluğunu gerektirir mi?  İlgili madde metninde, kamu adına 

kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı öğrenen kamu 

görevlisinin bunu yetkili makamlara bildirmemesi hali düzenlenmiştir.  Vergi idaresinin 

yetkili inceleme elemanları, işlenen vergi kaçakçılığı suçunda ön inceleme yapmakta ve 

vergi kaçakçılığı suçu raporu düzenlemektedir. Vergi inceleme elemanının bu faaliyeti 

ise bir adli kolluk faaliyetidir. Bu kapsamda başka bir kamu kurumuna yapılan ihbarın 

kamu görevlisi tarafından vergi idaresine bildirilmesi, vergi idaresi bu suçlar bakımından 

yetkili bir makam olduğundan, TCK 279.madde ihlalini oluşturmayacaktır. Bunun 

yanında, kamu görevlisi kendisine yapılan vergi kaçakçılığı suçu ihbarını doğrudan 

savcılığa da bildirebilir.      

Ayrıca, sadece ihbar üzerine değil, görevinden dolayı vergi kaçakçılığı suçunun 

işlendiğini öğrenen kamu görevlisinin aynı şekilde bunu gecikmeksizin özellikle vergi 

idaresine yada yetkili makamlara bildirmesi gerekir. 

İhbar doğrudan savcılığa da yapılabilir. Savcılık yapılan ihbar üzerine yada  

kendiliğinden bu suçun işlendiğini öğrenirse, VUK 367/2.fıkrası gereğince hemen 

inceleme yapılmasını ilgili vergi dairesinden isteyecektir. Vergi idaresi bu durumda da, 

ihbar yada inceleme sonucunda vergi kaçakçılığı fiillerinin işlendiğinin tespit edilmesi 

halinde işletilen prosedürde olduğu gibi, VUK 142 ve devamı maddelerine göre hareket 

edecektir.    

Burada bir sorun daha bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda çeşitli operasyonlar 

gündeme gelmekte, bu operasyonlar sırasında ele geçirilen defter, belge ve kayıtlara el 

konulmakta ve bunlar incelemeden geçirilmektedir. Eğer yapılan inceleme vergi 

kaçakçılığı suçuna yönelik bir inceleme ise, VUK’nun 135.maddesinde vergi 

incelemesine yetkililer sayılmıştır. Bu sayılanlar dışında kalan herhangi bir kamu 

görevlisinin vergi inceleme yetkisi yoktur. Maliye bakanlığının denetim birimleri varken, 

bu birimler dışında kalan kurum ve makamlar tarafından incelemenin yönlendirilmesi 

                                                
654 5237 Sayılı TCK, “Madde 279 - (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun 
işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden 
veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. (2) Suçun, adli kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki 
fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır”. 
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veya incelemeye yetkili olanlardan belgelerin alınması VUK ve ilgili yasal 

düzenlemelerle örtüşmemektedir655.  

Bu nedenle vergi kaçakçılığı suçunu vergi dairesi dışında başka bir kurumun 

(savcılık, kolluk yada diğer kurumlar)ihbar üzerine yada başka surette öğrenmesi halinde, 

bunun vergi idaresine bildirilmesi, arama sonunda ele geçirilecek belgeler üzerindeki 

incelemenin VUK hükümleri gereğince yetkili inceleme elemanlarına bırakılması gerekir.  

                   

2. Vergi Kaçırıldığına Yönelik Emarelerin Bulunması 

  

Aramanın koşullarından bir diğeri, vergi kaçırıldığına yönelik emareler 

bulunmasıdır. VUK’ndaki aramanın, CMK’ndaki arama hükümleriyle birlikte 

değerlendirilmesi gerektiğinden, CMK’ndaki “makul şüphe” kavramı ile, VUK’ndaki 

“emare” kavramını değerlendirmek gerekir. 

   

a. CMK’nda Makul Şüphe Kavramı 

 

CMK’nda nezdinde arama yapılacak şahıslarla ilgili, şüpheli veya sanık ile diğer 

kişiler şeklinde ikili bir ayırıma gidilmiştir. Şüpheli veya sanık nezdinde arama yapılması 

için Kanunda “makul şüphe” kavramına yer verilmiş iken, diğer kişiler nezdinde aramada 

farklı bir düzenleme yapılmıştır.   

 

aa. Şüpheli ve Sanık Açısından Makul Şüphe 

 

Arama CMK’nun 116 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. “Şüpheli ve 

Sanıkla İlgili Arama” başlıklı 116.madde de; “Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde 

edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, 

konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.” denilmektedir.  

Burada özellik gösteren durum madde metninde geçen “makul şüphe” 

teriminden ne anlamak gerektiğidir. Maddede makul şüphe tanımı yapılmamıştır. O halde 

bu terimin açılımı ve hangi hallerde makul şüphenin kabul edileceği soru işareti olarak 

kalmaktadır. 1412 Sayılı CMUK’nun arama bahsinde ve Anayasanın ilgili 20 ve 

21.maddelerinde “makul şüphe” terimine yer verilmemiştir.  

                                                
655 SEVİĞ, Veysi, “Vergi İncelemeleri ve Uygulama Dışı Bırakılan Yasal Düzenlemeler” Dünya 
Gazetesi, 31.08.2000, VEYSİ, Seviğ, “Bir Operasyonun Düşündürdükleri”, Dünya Gazetesi, 
05.09.2000. 
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5271 Sayılı CMK’nun 116.maddesinin Hükümet gerekçesinde; maddede 

belirtilen yerlerde arama yapılabilmesi için, buralarda aramanın amacının 

gerçekleşebileceğinin sanılması ve doğal olarak bu sanıyı haklı kılacak durumların var 

olmasının gerekeceği, ayrıca aramanın yapılabilmesi için kişinin özellikle şüpheli veya 

sanık statüsüne girmiş bulunması da gerekmediği, tahminin yeterli olduğu 

belirtilmiştir656. 

5271 Sayılı CMK ile ceza sistemimize giren “makul şüphe” terimine AİHS’nin 

“Hürriyet ve Güvenlik Hakkı”nı düzenleyen 5.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendinde yer 

verilmiştir. Burada, kişinin bir suç işlediğine dair makul bir şüphe bulunması sebebiyle 

özgürlüğünden yoksun bırakılabileceği belirtilmiştir. Bu ifade şüphenin mesnetli olduğu 

ve keyfi uygulanmadığı durumları kapsamakta ve itibar edilen şüphe daima geçerli bir 

sebebe dayanmaktadır657. Dolayısıyla, bir kişinin gerçekleştirdiği fiilin, bir suç 

işlenmesiyle bağlantılı olduğunu gösterir yeterli objektif kanıta gereksinim vardır.    

AİHM Murrey-Birleşik Krallık davasında, “makul şüphe terimini açıklamıştır. 

“şüphede dürüstlük ve iyi niyet ilkelerinin aranmasının şüphenin makul olmasında 

ayrılmaz bir unsur olduğuna işaret etmiştir; ancak söz konusu şüphenin makul olabilmesi 

için şüphelenilen kişi ile söz konusu suç arasında objektif bilgilere ve gerçeklere dayalı 

bir ilişki olması gerekir. Dolayısıyla, söz konusu kişiyi doğrudan suçla ilişkilendirecek 

fiillere ait kanıt, belge yada bir tür adli bulgular olması gerekir. Bir kişinin bir suç 

işlemesinde bir gösterge olarak ne kadar güvenilir olursa olsun, duygu, içgüdü, varsayım 

yada(etnik, dini yada diğer) önyargılara dayandırılan bir gerekçeyle özgürlükten 

mahrumiyet gerçekleştirilemez”658.  

                                                
656 Hükümet Gerekçesi : “Tasarı Madde 97. - 97 ilâ 106 ncı maddeler, insan haklarının en 
önemlilerinden birisini oluşturan özel hayatın dokunulmazlığı ile çok ilgili olan bir usul işleminin, 
aramanın koşullarını  belirlemektedir.Maddeye göre arama: 1. Suç işlediği sanılan, şerik oldukları 
veya yataklık ettiği düşünülen kişilerin konutlarında, adı geçenlere ait diğer yerlerde, üstlerinde veya 
bunlara ait eşyada, 2. Suç işlediği sanılan kişinin yakalanması, suçun delil, iz, eser ve emarelerinin 
bulunması, suçla ilgili eşyanın  elde edilmesi için  yapılabilir. Yukarıda belirtilen yerlerde arama 
yapılabilmesi için, buralarda aramanın amacının gerçekleşebileceğinin sanılması ve doğal olarak bu 
sanıyı haklı kılacak durumların var olması gerekir. Ayrıca aramanın yapılabilmesi için kişinin özellikle 
şüpheli veya sanık statüsüne girmiş bulunması da gerekmez; tahmin yeterlidir.Madde, aramada 
kamusal yarar ile kişisel haklar arasındaki dengeyi bu suretle kurmaya çalışmaktadır”. Adalet 
Komisyonu Gerekçesi: “Tasarının Birinci Kitap, Dördüncü Kısmında yer alan "Elkoyma ve arama" 
başlıklı Birinci Bölümünün sistematik açıdan daha doğru olması nedeniyle Dördüncü Bölümde "Arama 
ve Elkoyma" başlığı ile düzenlenmesi uygun görülmüştür.  Bu bölümde "Suç işlediği sanılan kişi ile 
ilgili aramalar" başlıklı 97 nci madde "Şüpheli veya sanıkla ilgili arama" başlığı ile redaksiyona tabi 
tutulmuş ve bu bölümün ilk maddesi olmak üzere 116 ncı madde olarak kabul edilmiştir”. 
657 MACOVEİ, Monica, “Kişinin Özgürlük ve Güvenlik Hakkı”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
5.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz, İnsan Hakları El Kitapları, No:5, Avrupa Konseyi İnsan 
Hakları Genel Müdürlüğü Yayını, Avrupa Konseyi 2002, (Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı 
ile Avrupa Konseyi girişimi ile meslek içi eğitimde kullanılmak üzere Ankara Açık Cezaevinde basılıp 
çoğaltılmıştır, İkinci Baskı, Kasım 2003), s.29-30.  
658 AİHM, Murrey-Birleşik Krallık Davası, 28.10.1994, MACOVEİ, Monica, s.29. 
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Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nde makul şüphenin tanımı ve 

uygulanma şekli gösterilmiştir. Yönetmeliğin “Makul Şüphe” başlıklı 6.maddesi;  

 

“Makul şüphe, hayatın akışına göre somut olaylar karşısında genellikle 

duyulan şüphedir. 

Makul şüphe, aramanın yapılacağı zaman, yer ve ilgili kişinin veya 

onunla birlikte olanların davranış tutum ve biçimleri, kolluk memurunun 

taşındığından şüphe ettiği eşyanın niteliği gibi sebepler göz önünde tutularak 

belirlenir. 

Makul şüphede, ihbar veya şikâyeti destekleyen emarelerin var olması 

gerekir. 

Belirtilen konularda şüphenin somut olgulara dayanması şarttır. 

Arama sonunda belirli bir şeyin bulunacağını veya belirli bir kişinin 

yakalanacağını öngörmeyi gerektiren somut olgular mevcut bulunmalıdır”.  

 

şeklindedir. Buna göre, arama kararı için makul şüphenin bulunup 

bulunmadığına her olayın özelliğine göre yetkili merci (CMK 119.md) karar verecek, 

ancak merci kararını verirken aranacak kişi ve yer ile söz konusu suç arasında objektif 

kriterlere dayalı illiyet bağının bulunmasını arayacaktır.  

Makul şüphe; hayatın akışına göre somut olaylar karşısında genellikle duyulan 

şüphedir659.  Bu şüphe, duyan herkesi inandırabilecek “somut olaylara” dayanmalıdır660. 

Makul şüphe, bazen zayıf, bazen kuvvetli olabilir; kuvvetli ise isnad halini alır ve arama 

için basit şüphe yeterli olacaktır661. Aranan şeylerin suçla bağlantılı olduğu ve bunların 

aranacak yerlerde bulunduğunun, delil elde edileceğinin “umulması” durumunda, makul 

şüphe oluşur662. Makul şüphenin varlığı halinde, arama kararı yada yazılı arama emrinde 

belirtilen şüphelinin üzeri, eşyası, konutu, işyeri ve ona ait diğer yerler aranabilecektir.   

 

 

 

 

                                                
659 CENTEL/ZAFER, s.293. 
660 KUNTER/YENİSEY, s.343. 
661 KUNTER/YENİSEY, s.343. 
662 KUNTER/YENİSEY, s.343, YURTCAN, s.476. 
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bb. Üçüncü Kişiler Açısından Makul Şüphe 

 
Diğer kişilerle ilgili aramayı düzenleyen CMK 117.maddesi şöyledir; 
 

“Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde 

edilebilmesi amacıyla, diğer bir kişinin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait 

diğer yerler aranabilir. 

Bu hallerde aramanın yapılması, aranılan kişinin veya suçun delillerinin 

belirtilen yerlerde bulunduğunun kabul edilebilmesine olanak sağlayan olayların 

varlığına bağlıdır. 

Bu sınırlama, şüphelinin veya sanığın bulunduğu yerler ile, izlendiği 

sırada girdiği yerler hakkında geçerli değildir”. 

 

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere şüpheli veya sanığın yakalanması ve 

suç delillerinin elde edilmesi için, üçüncü bir kişinin de üstü, konut ve işyeri ile ona ait 

yerler aranabilecektir. Bu madde de; 116.maddede olduğu gibi “makul şüphe”den 

bahsedilmemiş, bunun yerine üçüncü kişiler nezdinde arama yapılabilmesi, aranılan 

kişinin veya suçun delillerinin belirtilen yerlerde bulunduğunun kabul edilmesine 

olanak sağlayan olayların varlığı, denilerek sınırlama getirilmiştir. Bu sınırlamanın 

CMK 116.maddede yer alan “makul şüphe” terimine karşılık geldiğinden hareketle; 

Kanun koyucu yasayı yaparken ilgili madde metninde “makul şüphe”den bahsetmemişse 

de, 117/2.fıkra hükmünden bunun açılımını yaptığı söylenebilir. Son fıkra hükmüyle de 

bu sınırlamaya istisna getirilmiştir. 

 

b.VUK’nda Emare Kavramı 

                          

Arama yapılabilmesi için; ihbar yada yapılan incelemeler dolayısıyla bir 

mükellefin vergi kaçırdığına yönelik emareler bulunması gerekir. VUK 142.madde 

metninde vergi kaçırdığına yönelik emare den bahsedilmiştir. Emare; belirti, ipucu, 

işaret veya iz anlamında olup, kesinlik ifade etmez. Bu nedenle “vergi kaçırdığına 

yönelik emare” kavramı, kesin bir delil niteliğinde olmamakla beraber, vergi kaçakçılığı 

fiil veya fiillerinin işlendiğine yönelik bir ipucu, delil başlangıcı veya buna işaret eden 

bazı belirtiler anlamına gelmektedir.  

“vergi kaçırdığına yönelik emare” kavramı bir olayı, bir suçu işaret etmesinden 

dolayı, bu suçun tüm delilleriyle ortaya çıkarılması, yeterli ve kesin delillere ulaşılması 

için birtakım eylemlerde bulunmak gerekir. Buradaki eylem ise, arama faaliyetidir. Bu 
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nedenle arama için kesin delillerin elde olması gerekmemektedir. Madde metninde 

“kuvvetli emare” yada “kuvvetli delil” denilmediğine göre, bu konuda mücerret bir zan 

veya tahmin niteliğinde olmayan ve emare olabilecek maddi delil şeklindeki herhangi bir 

belirti yeterli olacaktır663. Arama için, kesin ve kuvvetli delillerin aranması koşulu, kanun 

koyucunun amacını aşmaktadır. Ayrıca, vergi inceleme elemanı vergi kaçakçılığına 

yönelik kesin ve kuvvetli delil bulmuş olsa yükümlü nezdinde bir arama faaliyetine gerek 

kalmayabilirdi.  

 

c. “Emare” Kavramı ile “Makul Şüphe” Kavramı Arasında İlişki 

 

 “makul şüphe” ve “emare” kavramları birlikte değerlendirildiğinde, aslında her 

iki terimde birbirine benzemekte birlikte “emare” “makul şüphe” kavramına göre daha 

geniş yorumlanmaya müsaittir. 5271 Sayılı CMK’ ya ve bununla bağlantılı olarak “Adli 

ve Önleme Aramaları Yönetmeliği”nde bu kavrama yer verilmesi, Avrupa Birliği 

sürecinde, bireyin temel hakları içinde yer alan “özel hayatın gizliliği ve korunması”na 

verilen önemi ve Devletin bu hakka müdahalesinde keyfi uygulamalarına son verilmek 

istendiğini göstermektedir.    

Kanun koyucunun “makul şüphe” kavramını nasıl yorumladığı ve güttüğü amaç 

yukarıda açıklanmıştır. Bu yorum ve amaç doğrultusunda VUK’ndaki “emare” kavramını 

yorumlarken, “makul şüphe” kavramına yaklaşmak gerekecektir664. Hatta maddedeki 

“emare” yerine “makul şüphe” kavramı konulmalı ve bununla birlikte madde metninde 

“makul şüphe” konusunda CMK’na yollama yapılmalıdır.    

Arama için emare yada makul şüphenin bulunup bulunmadığına, her olayın 

özelliğine göre hakim karar vermekle birlikte; somut bir olayla karşılaşan kolluk görevlisi 

makul şüphenin bulunup bulunmadığını önce kendisi taktir edecektir665. İhbar makul 

şüphe olmakla birlikte, ihbarda bulunan kişinin güvenilir ve verdiği bilgilerin detaylı 

olması gerekir666. Bu nedenle, vergi inceleme elemanı mahkemeden arama talebinde 

bulunmadan önce, gelen ihbarda yer alan bilgileri kuvvetlendirmek, herkesce inanılır hale 

getirmek ve somutlaştarmak için bir ön araştırma yapması gerekebilir. Bu araştırma ile 

yukarıda izah edilen “makul şüphe” oluşturulur. Aksi taktirde arama sonucunda yapılan 

ihbar sabit olmazsa nezdinde arama yapılanın, ihbarın kaynağına öğrenme ve tazminat 

                                                
663 KOCAHANOĞLU, Osman Selim, Vergi Suçları Vergi Cezaları ve Kurtulma Yolları, s. 35. 
664 Bkz. benzer görüş, SABAN, Vergi Hukuku, 3.Baskı, s.180. 
665 KUNTER/YENİSEY, s.343. 
666 KUNTER/YENİSEY, s.343. 
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talebi olabileceği gibi, ayrıca ilgili kamu görevlilerinin de idari ve cezai sorumlulukları 

doğabilecektir.  

 

3. Aramanın Talep Edilmesi  

 

a. Talepte Bulunma Yetkisi  

 

VUK 142/2.fıkranın 1.bendinde; Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların 

buna lüzum göstermesi ve gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh 

yargıcından bunu istemesi gerektiği belirtilmiştir. Kanun burada inceleme elemanının 

hakimden arama talebinde bulunduğu sırada, arama yapılmasının gerekli olduğunu 

gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak izah etmesi gereğine değinmiştir. İnceleme elemanı 

ihbar üzerine yapmış olduğu ön araştırma yada yapılan incelemeler sırasında elde edilen 

bilgilere dayanan, vergi kaçakçılığı fiillerinin işlendiğine yönelik emare ve şüphelerini, 

kişisellikten uzak, objektif birtakım delillerle gerekçelendirmesi gerekir. Böylece arama 

talebinin, “vergi kaçakçılığı fiillerinin işlendiğine dair makul şüpheye dayanması” 

gerekir. Aksi taktirde hakim arama talebini reddedebileceğinden, daha geçerli nedenler 

bulunana kadar yeni bir arama kararı verilmeyecek, bu durum ise delillerin karartılması 

ihtimalini ortaya çıkartacaktır.   

Madde metninde arama talebinde bulunabileceklerin, vergi incelemesine yetkili 

olanlar olduğu belirtilmiştir. Vergi incelemesine kimlerin yetkili olduğu VUK 

135.maddede belirtilmiştir. Buna göre; hesap uzmanları, hesap uzman yardımcıları, ilin 

en büyük mal memuru, vergi denetmenleri, vergi denetmen yardımcıları, vergi dairesi 

müdürleri, maliye müfettişleri, maliye müfettiş muavinleri, gelirler kontrolörleri, stajyer 

gelirler kontrolörleri arama talebinde bulunabileceklerdir.  

Maddede ikinci fıkranın sonuna “aramanın yapılabilmesi için” diye başlayan ve 

“şarttır” diye biten ikinci fıkra lafzından; arama talebinde bulunacakların mutlaka vergi 

incelemesine yetkililer olduğu ve arama kararına yerine getireceklerin de aynı kişiler 

olduğu anlamı çıkmaktadır. Ancak; arama yapmaya yetkili vergi inceleme elemanlarının 

gözetim ve denetiminde  yapılacak aramada, güvenlik ve personel ihtiyacı gibi nedenlerle 

genel kolluktan faydalanılabilir. Bunu sağlamaya yönelik olarak VUK 7.maddesinde; 

ihtiyaç olduğunda, bilumum mülkiye amirleri, emniyet amir ve memurları, belediye 

başkanları, köy muhtarları ve kamu müesseseleri, vergi kanunlarının uygulanmasında 

uygulama ile ilgili memurlar ve komisyonlara, ellerindeki bütün imkanlarla kolaylık 

gösterme ve yardımda bulunma mecburiyeti getirilmiştir. Bu mecburiyetin yerine 
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getirmeyen görevliler hakkında uygulanacak müeyyide VUK’nda belirtilmemiştir. 

Yasada belirtilmediğinden, mecburiyeti yerine getirmeyen görevliler hakkında genel 

hükümlere göre idari ve cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bu durum, TCK hükümlerine 

göre görevi ihmal suçunu oluşturabileceği gibi, aynı zamanda 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanununa göre disiplin cezasını da gerektirebilir.   

 

b. Aramanın Talep Edileceği Yer 

 

VUK 342/2 fıkrası gereğince arama kararını sulh yargıcı verecektir. Yetkili sulh 

yargıcı ise genel hükümlere göre aramanın yapılacağı yerdeki sulh yargıcıdır. Ancak 

maddeye 3.fıkra hükmü ile; irtibatları sebebiyle muhtelif şahıslar nezdinde ve mahallerde 

arama yapılması gerekirse, aramalardan birine karar vermeye yetkili olan sulh yargıcı, 

bunlardan diğer sulh yargıçlarının yetkilerine dahil bulunanlar hakkında da karar vermeye 

yetkili kılınmıştır. Bu özel bir düzenleme olup, genel arama kurallarının düzenlendiği 

CMK’ndan farklıdır. Bu düzenleme; özellikle ticari hayatın karmaşıklığı içinde bir 

mükellefin değişik işkollarında faaliyet göstermesi, merkez ve şubelerin farklı yerlerde 

bulunması yada kaçakçılıkla ilgisi görünen diğer kişiler nezdinde de aramanın 

yapılabilmesi için gerekli olmasının yanında; aramayı kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir 

etkisi olacaktır.  

Genel bir düzenleme olan CMK 119.maddesinde “gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde savcının, savcıya ulaşılamadığı durumlarda kolluk amirinin yazılı emri 

ile arama yapılabileceği” belirtildikten sonra, devamında “Ancak, konutta, işyerinde ve 

kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir” denilmiştir.  

Vergi denetimi açısından bakıldığında arama, işyeri, konut veya kamuya açık 

olmayan bir yerde yapılacağından “gecikmesinde sakınca bulunan halde savcının yazılı 

arama izniyle arama” VUK açısından uygulama yeri bulabilecek midir? VUK 142.madde 

düzenlemesinin lafzına bakıldığında bunun mümkün olmadığı görülüyor. Çünkü 

maddede arama kararı vermeye yetkili olanın sulh yargıcı olduğu ve aramanın yapılması 

için sulh yargıcının aramaya karar vermesinin “şart” olduğu belirtilmektedir. VUK’nun 

147.maddesindeki, “bu bölümde açıkça yazılı olmayan hallerde Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun arama ile ilgili bulunan hükümleri uygulanır”, düzenlemesi ve ilgili 

VUK düzenlemesindeki “hakim kararı şarttır” hükmü karşısında bu konuda kanun 

boşluğu olduğunu söylenemez. Ortada kanun boşluğu bulunmaması karşısında kıyas 

yoluyla CMK 119.maddeki ilgili hükmü burada uygulayamayız. Öyleyse aramada 
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hakim kararı şart olup gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının yazılı arama 

emriyle arama yapılamayacaktır. Kaldı ki, kanun koyucunun amacı bu olsaydı doğrudan 

CMK’na yollama yaparak sorunu çözerdi.  

Ancak, VUK 142.madde düzenlemesinde şart kelimesini kaldırarak yada arama 

kararı konusunda CMK’na yollama yapılarak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

savcının yazılı emri ile de arama yapılması mümkün hale getirilmelidir. Çünkü, 5271 

Sayılı Yeni CMK düzenlemesinden sonra genel olarak arama eskisinden daha sıkı şekil 

şartlarına tabi tutulmuş, savcının da 116.madde gereğince makul şüphenin varlığı ve 

119.madde gereğince gecikmesinde sakınca bulunan hallerde vereceği arama emrinin 

yazılı olacağı ve hakim kararında olduğu gibi; aramanın nedenini oluşturan fiil, 

aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da eşya, karar veya 

emrin geçerli olacağı zaman süresinin yazılı arama emrinde açıkça gösterileceği 

belirtilmiştir. Bu düzenleme eskiye nazaran gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 

şüpheliye veya nezdinde arama yapılana güvence sağladığı gibi, sonuca ulaşmada daha 

etkili olacaktır. Kaldı ki; savcının yazılı emri üzerine yapılan aramalar sırasında herhangi 

bir eşyaya, belge veya kayıta el konulmuşsa, CMK 127.madde gereğince, elkoyma 

işleminin 24 saat içinde hakim onayına sunulması gerekmekte, hakim kararını 48 saat 

içinde açıklamazsa elkoyma işlemi kendiliğinden kalkmaktadır.      

                             

4. Sulh Yargıcının Kararı 

 

Hakim inceleme elemanının talebini Sulh Ceza Mahkemesinin değişik iş 

defterine kayıt edecektir. Taleple bağlı olmayan hakim, vereceği kararda ya talebi kabul 

edecek yada reddedecektir. Hakimin arama talebi üzerine en kısa sürede olumlu yada 

olumsuz karar vermesi gerekir. Hakim kararını verirken, inceleme elemanının arama 

talebine eklediği gerekçeleri, delilleri objektif olarak değerlendirecek ve kararını 

verecektir.  

 

a.Arama Kararı ve Kapsamı 

 

aa.Arama Kararı 

 

Hakim arama kararı verdiğinde, CMK 119/2.fıkra gereğince bu kararında; 

 

a) Aramanın nedenini oluşturan fiili, 
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b) Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da 

eşyayı, 

c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresini  

 

açıkça gösterecektir. Bundan çıkan sonuç, arama kararında belirtilen yer, kişi 

veya eşya ile belirlenen zaman süreci dışında arama yapılamayacağıdır.  

 

bb. Aramanın Kapsamı 

 

VUK 142.maddede aramanın; mükellef ve kaçakçılıkla ilgisi görülen şahıslar 

nezdinde ve bunların üzerinde yapılacağı belirtilmiştir. Madde metninde geçen 

“nezdinde” teriminden, işyeri, konut ve eşyalarla suç delillerinin bulunabileceği diğer 

yerlerin kastedildiğini anlamak gerekir. Çünkü; aramanın genel hükümlerini düzenleyen 

CMK 116 ve 117.maddelerinde aramanın; şüpheli veya suç delillerinin elde edilmesi 

amacıyla diğer kişilerin üzerlerinde, işyeri ve konutlarıyla, eşyaları ve onlara ait diğer 

yerlerde yapılabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle VUK 142.maddedeki “nezdinde” 

terimini, kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde genel hükümler uygulanacağından 

(VUK 147.md), CMK 116.maddedeki sayılan yerler olarak yorumlamak gerekir.   

Arama belli bir delili(bir defteri, kayıt yada belgeyi) elde etmek şeklinde sınırlı 

yapılabileceği gibi, yükümlünün tüm defter, belge ve kayıtları ile kaçakçılıkla ilgisi 

görünen diğer kişiler nezdinde genel ve çok taraflı şekilde gerçekleştirilebilir667.   

Arama talebinde bulunan inceleme elemanının; arama yapmak istediği yerleri, 

kişileri, eşyaları ve aramanın yapılacağı saatleri arama talebinde açıkça bildirmelidir. 

Hakim inceleme elemanının yazılı talebi üzerine CMK 119/2 ve Arama Yönetmeliğinin 

7/7. maddelerine uygun olarak bir karar verecektir. Kararda, aramanın nedenini oluşturan 

fiil, aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut, işyeri veya diğer yerlerin adresi ya da 

eşya ile kararın geçerli olacağı zaman süresini ve aranılan eşyanın elde edilmesi halinde 

buna el konulup konulmayacağı açıkça gösterilmelidir.  

İnceleme elemanı hakimin vereceği kararın kapsamı ile bağlı olup, kararda 

geçen yerler, kişiler ve eşyalar üzerinde arama yapabilecek, bunlar dışında başka yer, kişi 

veya eşya üzerinde arama yapamayacaktır. Aksi taktirde 5237 Sayılı TCK 120.maddesi668 

gereğince yaptığı hukuka aykırı aramadan dolayı yaptırımla karşılaşması söz konusudur. 

                                                
667 ŞAMLIOĞLU, s.122, ŞEKER, s.398. 
668 5237 Sayılı TCK, “Madde 120 - Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan 
kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir”. 
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Ancak şu hususu belirtmek gerekir; arama yapılmadan önce, aramada nelerin bulunacağı 

belli olmadığı için, aranacak ve elkonulacak eşyaların tek tek, bir liste halinde arama 

kararında gösterilmesi gerekmez. Kararda, aranacak ve elkonulacak eşyalarla ilgili, 

“vergi kaçakçılığı fiillerine delil teşkil edecek defter, kayıt ve belgeler” şeklinde genel bir 

ifade yeterlidir.  

CMK 134.maddede, bilgisayar, bilgisayar programları ve kütükleri üzerinde 

arama yapmak için özel bir düzenleme yapıldığından, inceleme elemanının bunlar 

üzerinde de arama, kopyalama ve elkoyma yapmak istemesi halinde, ayrıca bunu da 

arama talebinde belirtmesi ve bu konuda hakimin olumlu bir karar vermesi gerekecektir. 

1412 Sayılı CMUK’nda olmayan, 5271 Sayılı CMK’nda yapılan bu yeni düzenlemeden 

sonra, aramalı vergi incelemelerinde bu konuda hakim bir karar vermemişse, artık 

inceleme elemanının yükümlü yada ilgili diğer kişilerin bilgisayarları üzerinde arama 

yapamayacağı CMK’ nun açık hükmü gereğidir.  

İrtibatları nedeniyle muhtelif şahıslar nezdinde ve yerlerde arama yapılmasına 

gerekiyorsa; aramalardan birine karar vermeye yetkili olan sulh yargıcı bunlardan diğer 

sulh yargıçlarının yetkisine dahil bulunanlar hakkında da karar vermeye yetkili 

olduğundan (VUK 142/3), inceleme elemanının arama talebinde ayrıca bu hususu da 

belirtmesi gerekir.  

 

b. Talebin Reddi 

 

Eğer hakim arama talebini yerinde görmezse talebin reddine karar verecek, 

gerekçeleriyle bunu kararında açıklayacak669 ve talepte bulunan inceleme elemanına 

tebliğ edilecektir670. Bu durumda inceleme elemanı ne yapacaktır? 

Hakimin vereceği red kararı kesin bir karar olmayıp, inceleme elemanı red 

kararına karşı yasa yollarına başvurabileceği gibi, başka şekilde de hareket edebilir. 

Birincisi; arama kararı için yeterli kanıt bulunmadığından hakim talebin reddine 

karar vermişse, inceleme elemanı daha geçerli kanıtlar bularak yeniden talepte 

                                                
669 5271 Sayılı CMK, “Madde 34 - (1) hakim ve mahkemelerin her türlü kararı, karşı oy dahil, 
gerekçeli olarak yazılır. Gerekçenin yazımında 230 uncu madde göz önünde bulundurulur. Kararların 
örneklerinde karşı oylar da gösterilir.(2) Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve 
şekilleri belirtilir”. 
670 5271 Sayılı CMK, “Madde 35 - (1) İlgili tarafın yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır ve 
isterse kararın bir örneği de verilir.(2) Koruma tedbirlerine ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun 
yoluna başvurulabilecek hakim veya mahkeme kararları, hukuken geçerli mazerete dayanarak hazır 
bulanamayan ilgilisine tebliğ olunur.(3) İlgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ 
edilen karar, kendisine okunup anlatılır”. 
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bulunabilir. İkincisi; arama yapılması talep edilen yerler arasında, red kararını veren 

hakimin bulunduğu yargı sınırları dışında, başka yerler de varsa, orada bulunan sulh 

yargıcından arama kararı isteyebilir. Üçüncü olarak red kararına karşı itiraz yoluna 

gidebilir. 

VUK’nda arama talebinin reddi hali düzenlenmediğinden CMK’ndaki 

düzenlemelere bakmak gerekir. CMK 267.maddede; hakim kararları ile kanunun 

gösterdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebileceği belirtilmiştir. 

Bu durumda arama talebi reddedilen inceleme elemanı CMK 267 ve devamı maddelerine 

göre olağan kanun yolu olan “itiraz” yoluna gidebilecektir.  

İtiraz usulü ve yerine getirilmesi CMK 268 ve devamı maddelerde 

düzenlenmiştir. Özetle; inceleme elemanı arama talebinin reddi üzerine, kararı öğrendiği 

tarihten itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye itiraz dilekçesi verecek, kararı 

veren mahkeme itirazı yerinde görürse kararını düzeltip arama kararı verecek, itirazı 

yerinde görmezse en çok üç gün içinde itirazı incelemeye yetkili mercie gönderecektir 

(CMK 268/1 ve 2.fıkra). Bu durumda itirazı incelemeye yetkili mercii, sulh ceza 

hakiminin bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesidir(CMK 268/3-a).  Eğer o yerde 

asliye hakimi aynı zamanda sulh yargıcının işlerine de bakıyorsa, bu durumda itirazı 

inceleme yetkisi, o yerin bağlı olduğu ağır ceza işlerine bakan mahkeme başkanınındır. 

İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir(CMK 271/4). İtirazı yerinde görmeyen sulh ceza 

hakiminin kararı kesin olmamakla birlikte, itiraz merciinin kararı kesindir.  

Burada bir soru karşımıza çıkmaktadır; acaba arama kararına karşı, nezdinde 

arama yapılacak kişi bu karara itiraz edebilecek midir? Arama ve elkoyma müesseseleri 

CMK’nun genel hükümlerin yer aldığı “Birinci Kitabının” “Koruma Tedbirleri” başlıklı 

dördüncü kısmında düzenlenmiştir. Arama ve elkoymanın bir koruma tedbiri olması, suç 

delilleri ve suçtan elde edilen malları ortaya çıkarma amacıyla yapılması nedeniyle, 

arama kararına karşı itirazın bu amacı gerçekleştirmeyi engelleyeceği açıktır. Her ne 

kadar arama kararının, yasal düzenleme gereği(CMK 35/2)671, nezdinde arama yapılacak 

olana tebliği gerekmese de, arama sırasında karar öğrenileceği gibi, arama yapılmadan da 

bir şekilde öğrenebilir. Bu durumda itirazı düzenleyen CMK 267 ve devamı maddeleri 

birlikte değerlendirildiğinde, sulh hakiminin veya merciin vereceği arama kararına, 

nezdinde arama yapılacak olan kişi itiraz edebilecektir. İtiraz arama kararının yerine 

getirilmesini durdurmasa da(CMK 269/1), mercii arama kararının, itiraz konusunda karar 

                                                
671 CMK, 35.Madde: “…(2) Koruma tedbirlerine ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun yoluna 
başvurulabilecek hakim veya mahkeme kararları, hukuken geçerli mazerete dayanarak hazır 
bulanamayan ilgilisine tebliğ olunur…”. 
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verilinceye kadar geri bırakılmasına karar verebilir(CMK 269/2). İtiraz üzerine yetkili 

merciin nasıl karar vereceği CMK 271.maddede düzenlenmiştir672.  

                              

IV. ARAMA KARARININ UYGULANMASI 

 

Yukarıdaki şartları taşıyan ve yetkili sulh yargıcı tarafından verilecek arama 

kararının yerine getirilmesi, VUK ve CMK düzenlemeleriyle sıkı usullere tabi 

tutulmuştur. Bu başlık altında; aramanın yapılacağı zaman, aramada bulunabilecekler ve 

bulunması gerekenler, elkoyma, el konulamayacak olan şeyler ve arama sırasında 

yükümlü veya nezdinde arama yapılacak olanların hakları incelenecektir. 

  

1. Arama Zamanı 

 

VUK’nda arama hükümlerinin düzenlendiği VUK 142 vd maddelerinde 

aramanın ne zaman yapılabileceği düzenlenmediğinden, bu konuda CMK hükümleri 

uygulanacaktır. Genel hükümler gereğince arama ancak gündüz vakti yapılabilir. CMK 

118/1. fıkrada; “konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama 

yapılamaz” denilmektedir. Ancak bu maddenin hükümet gerekçesinde de belirtildiği 

üzere gece umuma açık yerlerde ve bazı yerlerde arama yapılabilmektedir673.  Ayrıca 

2.fıkrada, suçüstü674 ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde gece arama yapılabileceği 

belirtilmiştir.  

“gece vakti”nden neyi anlayacağımız ise CMK’nda belirtilmemiş, 2.maddede 

                                                
672 CMK 271.Madde: “(1)Kanunda yazılı olan haller saklı kalmak üzere, itiraz hakkında duruşma 
yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya 
vekil dinlenir.(2) İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir. 
(3) Karar mümkün olan en kısa sürede verilir.(4) Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir; 
ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir”. 
673 Maddenin gerekçesinde;Hükümet Gerekçesi : “Tasarı Madde 99. - Madde, ilke olarak konutta, iş 
yerlerinde ve diğer kapalı  yerlerde aramanın yapılacağı zamanı ve her zaman arama yapılabilecek 
hâlleri göstermektedir: İlke, söz konusu yerlerde gece vaktinde aramanın yapılmamasıdır. Tasarının 2 
nci maddesinin (7) numaralı bendinde gece vakti tanımlanmıştır. Birinci fıkrada belirtilen yerler 
dışında arama günün her saatinde yapılabilecektir.Madde birinci fıkrasında belirlediği bu ilkeye, yine 
birinci ve ikinci fıkralarında istisnalar getirmektedir.İstisnalar şunlardır:1.Suçüstü cürüm,2. 
Gecikmesinde sakınca bulunan hâller, (bu terim için 2 nci maddenin gerekçesine bakılmalıdır.), 3.Firar 
eden kişi ile tutuklu ve hükümlünün tekrar yakalanması durumları, 4.Geceleyin herkesin girip 
çıkabileceği yerler,5. Mahkûmların toplanma veya sığınma yerleri,6.Suç ile elde edilen şeyleri saklama 
yerleri,7.Gizli kumar yerleri,8. Genelevler.Maddenin ikinci fıkrasında yer alan ve yukarıda 4 ilâ 8 inci 
sıra numaralarında belirlenen mahaller gibi yani bunların benzeri olan ve kollukça bilinen yerlerde de 
her zaman arama yapılabilecektir”. 
674 5271 Sayılı CMK, Tanımlar: Madde 2: “… .J) Suçüstü:1. İşlenmekte olan suçu,2. Henüz işlenmiş 
olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip 
edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu,3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille 
yakalanan kimsenin işlediği suçu…”.  
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bulunan “tanımlar” bahsinde de gece vaktine değinilmemiştir. Ancak 5237 Sayılı 

TCK’nun “tanımlar” başlıklı 6.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendinde gece vaktinin; “Gece 

vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat 

evvele kadar devam eden zaman süresi”nin anlaşılacağı belirtilmiştir.  

Bu hükümler birlikte incelendiğinde, VUK açısından aramada kural olarak gece 

saatlerinde(-ki gece kavramı güneşin batmasından bir saat sonra ve güneşin doğmasından 

bir saat önceki zaman dilimidir-) arama yapılamaz. Ancak kanunda gösterilen yukarıda 

belirtilen hallerde gece vaktinde de arama yapılabilir. Örneğin; VUK 359.maddede 

düzenlenen vergi kaçakçılığı fiillerinden, belgeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşması 

olmadığı halde basan veya sahte olarak basan bir matbaada, suçüstü veya gecikmesinde 

sakınca bulunan hal durumundan hareketle gece vakti arama yapılabilir. Ancak kararda 

gece vakti arama yapılacağı ve saatleri açıkça belirtilmelidir. Yoksa geceleyin arama 

şartları gerçekleşse de arama yapılamaz.  

Arama zamanı ile ilgili bir diğer konu da; aramanın yapılacağı zaman dilimidir. 

CMK 119/2-c bendinde hakimin arama kararını verirken, kararın geçerli olacağı zaman 

süresini arama kararında göstermesinin şart olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle hakim 

arama kararını verirken aramanın yapılacağı tarih yanında, o tarihte hangi saatler arasında 

aramanın yapılacağını ayrıca belirtecektir. Belirlenen saatler arasında aramanın yapılması 

zorunlu olup, bu zaman dilimi aşılamayacaktır. Aksi taktirde zaman dilimi dolduğu halde 

aramaya devam edilmesi, aramayı hukuka aykırı hale getirecek ve arama yapanlar 

açısından TCK 120.madde gereğince cezai yaptırımlar söz konusu olabilecektir.  

Arama faaliyetinin kararda belirtilen saatte bitirilememesi halinde, inceleme 

elemanının yeniden hakime müracaat edip sürenin uzatımı talep etmesi gerekir. Aynı 

şekilde gündüz saatlerinde başlayan arama geceye sarkacaksa, aramaya devam edilmesi 

için hakimden buna yönelik karar alınması gerekir. Hakim kararını verirken geceleyin 

arama yapma şartlarının var olup olmadığını her olayın özelliğine göre 

değerlendirecektir.    

                

2. Aramada Hazır Bulunma  

 

a. Hazır Bulunabilecekler 

 

Yapılan arama sırasında nezdinde arama yapılan yükümlünün avukatı gibi bazı 

kimselerin aramada hazır bulunması engellenemeyeceği gibi, bazı kimselerinde aramada 

bulunması gerekli ve zorunludur. 
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VUK’nda aramada hazır bulunabilecekler hakkında bir düzenleme 

olmadığından, CMK 119 ve 120.maddeleri uygulanacaktır. Buna göre arama sırasında;  

 

- Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi(CMK 120/1), 

- Bunlar bulunmazsa, temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından 

biri veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya komşusu(CMK 120/1),  

- Aranacak kişinin avukatı (CMK 120/3).  

 

Bu sayılanlar arasında arama sırasında aranılacak yerlerin sahibinin, VUK’nda 

arama açısından arama yapılan işyeri veya konutun sahibi yükümlü ile aranacak eşyanın 

sahibinin, aramada hazır bulunmaları bir hak olmakla birlikte gerekmemekte, ancak 

bunların hazır olmadığı durumda yukarıda ikinci sırada sayılan kişilerden birinin aramada 

hazır bulunması zorunlu olmaktadır. Bunlar, aramalı vergi incelemelerinde yükümlünün 

temsilcisi, işyeri sorumlusu, müdürü gibi kişilerden biri, akrabası yada komşusu olabilir. 

Arama sırasında, nezdinde arama yapılacak yükümlünün avukatının ve/veya mali 

müşavirinin arama sırasında hazır bulunması ise engellenemez.  

 

b. Hazır Bulunması Gerekenler 

 

Konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde yapılan arama sırasında savcı hazır 

değilse, arama sırasında o yer ihtiyar heyetinden veya komşularından iki kişinin hazır 

bulundurulması zorunludur(CMK 119/4).  

CMK 130/1 maddesi gereğince; avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve 

kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde aranabilir. Baro 

başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır bulundurulur. Ayrıca Avukatlık 

Kanununun 4677 Sayılı Yasanın 37.maddesi ile değişik 58.maddesine göre; CMK 

130/1.fıkradaki düzenlemelere ilaveten avukatın bürosu yanında konutunun aranmasında 

da aynı usul uygulanacağı gibi, ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri dışında avukatın 

üzeri aranamaz. O halde bir avukatın vergi kaçırdığına yönelik şüphe varsa yada başka 

bir yükümlünün vergi kaçakçılığı suçunda ilgili diğer kişi olarak bürosunda veya 

konutunda arama yapılacaksa CMK ve Avukatlık Kanunundaki özel düzenlemelere göre 

arama yapılacaktır. 
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3. Elkoyma 

 

Elkoyma, ceza mahkemesinde delil olabilecek yada ileride müsadere 

edilebilecek eşya üzerinde zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılmasıdır675. Arama gibi, ceza 

muhakemesinde bir koruma tedbiri olarak düzenlenen elkoyma; hakim kararıyla veya 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı, savcıya ulaşılamıyorsa kolluk amirinin 

yazılı emri üzerine, kolluk tarafından yerine getirilecektir(CMK m.127)676.  

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C.savcısının veya ona ulaşılamadığı 

hallerde kolluk amirinin yazılı emri 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak, 

hakim ise kararını 48 saat içinde verecektir. Aksi taktirde elkoyma kendiliğinden 

kalkacaktır(CMK 127/3). Elkoyma işlemini yapan kolluğun açık kimliği elkoyma 

tutanağına yazılacak(CMK127/2), elkoyma işlemi suçtan zarar gören mağdura 

gecikmeksizin bildirilecektir(CMK 127/5). Zilyetliğinde bulunan eşya veya diğer 

malvarlığı değerlerine el konulan kişi, hakime bir süre sınırlaması olmaksızın her zaman 

itiraz edebilecek ve bu konuda karar verilmesini isteyebilecektir.   

CMK 127/5.fıkrada elkoyma işleminin suçtan zarar görene gecikmeksizin 

bildirileceği hükme bağlanmıştır. VUK’ndaki arama açısından suçtan zarar gören 

verginin alacaklısı olan Devlet olduğundan ve onun adına yetkili vergi inceleme 

elemanlarınca elkoyma işlemi yerine getirildiğinden ayrıca elkoymanın bildirilmesine 

gerek yoktur. Diğer hükümler ise VUK’ndaki arama açısından uygulama yeri bulacaktır.                   

CMK düzenlemeleri gereğince iki tür elkoyma uygulaması vardır. Birincisi; 

yapılan aramalar sırasında elkoyma, ikincisi ise doğrudan, arama kararı olmaksızın 

yapılan elkoymadır. İkinci halde elkoyma kararı veya emri, kişinin üzerinin, konutunun 

veya işyerinin aranmasına olanak vermez. Elkoyma kararı veya emri, elkonulacak 

eşyanın bulunduğu kişiden istenmesi, kişi rızası ile vermediği taktirde tazyik hapsine 

konulması sonucunu doğurur677(CMK m.124). VUK’nda, arama kararı üzerine yapılan 

elkoyma usülü ayrıntılı olarak düzenlenmiş(VUK m.143), açıkca yazılı olmayan hallerde 

CMK hükümlerine atıf yapılmıştır(VUK m.147). Ancak VUK’nda doğrudan elkoyma 

halleri vardır ki; doğrudan el koyma için Yasada elkoyma kararı veya emri 

aranmamaktadır. Aşağıda VUK’nda yapılan bu iki tür elkoyma işlemi incelenecektir.  

                                                
675 CENTEL/ZAFER, s.299. 
676 5271 Sayılı CMK’nun 127.maddesi gereğince, Mülga 1412 CMUK’nun 90.maddesinden farklı 
olarak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluğun elkoyma yetkisi ancak, savcıya ulaşamadığı 
durumlarda söz konusudur.    
677 CENTEL/ZAFER, s.300.  
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a. Doğrudan Elkoyma 

 

Elkoyma işleminin CMK anlamında bir tür “koruma tedbirleri” olduğundan 

bahsedilmişti. Herhangi bir yasal düzenleme ile kişi veya eşya hakkında koruma tedbiri 

uygulaması, temel hak ve özgürlüklere bir müdahale sonucunu doğurduğundan, bu 

müdahalelere karşı bireye bazı güvenceler ve haklar tanınması gerekir. Nitekim 

CMK’nda, uygulanan koruma tedbirleri karşısında ilgilisine itiraz gibi yasa yollarına 

başvurma hakkı düzenlenmiştir. 

Yoklama denetimlerinde VUK 127.maddenin (c) ve (e) bentlerinde, vergi 

incelemeleri sırasında VUK 141/2.maddesinde düzenlenen, vergi idaresinin yoklama ve 

inceleme elemanınca CMK anlamında doğrudan elkoyma durumları vardır. VUK 

141/2.maddeye bakıldığında; yapılmakta olan normal bir vergi incelemesi sırasında,  

nezdinde vergi incelemesi yapılan ilgililer tutanakları imzalamaktan çekinirlerse, 

tutanakta bahis konusu edilen olaylar ve hesap durumlarını ihtiva eden defter veya 

vesikalar, nezdinde inceleme yapılandan rızasına bakılmaksızın alınacak ve inceleme 

neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar kesinleşinceye kadar geri 

verilmeyecektir. Bu düzenleme, hukuka aykırılığı bir yana, CMK anlamında doğrudan bir 

elkoymadır.  

 VUK’nda doğrudan elkoymalara karşı, nezdinde elkoyma işlemi 

gerçekleştirilen kişinin hakları düzenlenmediği gibi, CMK hükümlerine yollama da 

yapılmamıştır. VUK’nda doğrudan elkoyma olarak belirtilebilecek bu düzenlemeler 

hukuka aykırıdır. Bu hukuka aykırılığı ortadan kaldırmak için iki yol düşünülebilir. 

Birincisi; VUK’nda doğdudan elkoyma hallerinde yapılacak yeni bir düzenlemede, 

CMK’nda olduğu gibi ilgilisine itiraz hakkı gibi bazı güvenceler getirilebilir. İkincisi; bu 

konuda VUK 147.maddede olduğu gibi CMK’na açıkça bir atıf yapılabilir.  

Bireyin hak ve özgürlüklerine müdahale niteliği taşıyan elkoyma, AİHS ve 

Anayasal düzenlemelerin korumasından faydalanır. Bunu sağlamaya yönelik bireylere 

hukuki güvenceler ve haklar tanınmıştır. Ceza Yargılama Hukuku açısından, bu hak ve 

güvencelerin neler olduğu ve uygulaması ayrıntılı olarak 5271 Sayılı CMK’nda yer alır. 

Ceza yargılama hukukunda yasa yolu olarak düzenlenen “İtiraz” da bunlardan biridir. 

CMK’nda elkoyma işlemine karşı ilgililere tanınan hak ve güvenceler, VUK hükümleri 

gereğince yapılan doğrudan elkoyma hallerinde de geçerli olmalıdır. Aksinin kabulü, en 

ağır suçlarda dahi uygulanan, özellikle şüpheli ve sanığa tanınan bu güvencelerin, 

VUK’nda uygulanmaması gibi sorunu ortaya çıkarır. Bu durum hukuka uygun olmadığı 
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gibi, güvencelerin tanınmasında öngörülen amacı da karşılamaz.  

 

b. Arama Sırasında Elkoyma     

 

Doğrudan elkoymadan farklı olarak, arama sırasında elkoyma, bir arama 

kararına dayanmaktadır. VUK’nun 143.maddesinde arama sırasında defter, belge ve 

kayıtlara el koyma usulü ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme gereğince; arama 

sırasında bulunan ve incelemesine gerek görülen defter, belge ve kayıtlar müfredatlı 

olarak bir tutanakla tespit olunur(VUK 143/1). Arama yapıldığı sırada zaman yetersizliği 

veya başka sebeplerle bu tutanağın düzenlenmesi mümkün olmazsa, aramada bulunan ve 

incelemesine gerek görülen defter, kayıt ve belgeler mükellef nezdinde emin bir yere 

konulur veya kablar içinde daireye nakledililir(VUK 143/3). Bu defter, belge ve 

kayıtların konulduğu yerlerin veya kabların aramayı yapan tarafından mühürlenmesi ve 

mümkünse mükellefin mührüyle de mühürlenmesi gerekir(VUK 143/3). Daha sonra, 

dairede yada kapların bulunduğu yerde, mükellefin huzurunda kablar ve yerler açılır, 

buna ilişkin müfredatlı tutanaklar düzenlenir(VUK 143/3). Mühürleme ve mühürün fekki 

halleri de birer tutanakla tespit edilir(VUK 143/3). Müfredatlı tutanakların bir nüshası da 

defter ve vesikaların sahibine veya adamına verilir(VUK 143/3). Aramada bulunup 

mükellef nezdinde emin bir yere konulmuş veya kablar içinde daireye nakledilmiş olan 

ve incelemesine lüzum görülen defter ve vesikalar, arama kararında açıkça yazılmamış 

olsa bile, inceleme yapanın çalıştığı yere sevk veya celp edilebilir(VUK 143/5). 

Aramanın amacı, vergi kayıp ve kaçağına ilişkin delil elde etmektir. Bu nedenle 

arama sırasında incelenmesi gereken birtakım defter, belge ve kayıtlara el konulacaktır. 

Ancak elkoymanın geçerli olması için, “arama kararı” bahsinde belirtildiği gibi, sulh 

hakimince verilecek kararda aranılacak eşyalar ve bunlara el konulacağının açıkça 

belirtilmiş olması, belirtilmediği durumda ise, elkoyma işleminden sonra hakimden 

“elkoymanın onanması”na ilişkin karar alınmalıdır. Birinci halde hakimden yeni bir 

elkoymanın onanması talebinde bulunmaya gerek yoktur. Çünkü bu halde, hakimin 

arama kararında, aranılacak eşyalar ve bunlara el konulacağını açıkça belirtmiştir. 

İkincisinde ise, aranılacak eşya yada elkoyma, kararda belirtilmediğinden, elkoymadan 

itibaren 24 saat içinde hakimden elkoymanın onanmasına yönelik karar alınmalıdır. Aksi 

taktirde elkoyma kendiliğinden kalkar ve elkonan eşyanın, nezdinde elkonulan zilyedine 

yada sahibine iadesi gerekir.    

Bunun yanında arama kararında belirtilmeyen yerlerde arama yapılamayacağı 

gibi, CMK 134.maddesi gereğince; hakimin vereceği arama kararında ayrıca 
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belirtilmemişse, nezdinde arama yapılacak olanın kullandığı bilgisayar ve bilgisayar 

programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılamayacaktır. Bu CMK’nun amir 

hükmü olup, VUK’nda arama ve elkoyma hallerinde de geçerlidir.  

Arama sırasında yükümlüden başka, arama kararında ismi geçmeyen, başka bir 

yükümlü veya kaçakçılık fiilleri ile ilgisi görülen diğer kişilerin defter, kayıt ve belgeleri 

elde edilirse CMK 117, 119 ve 127.maddeleri gereğince bunlara el konulamayacak, 

ayrıca arama veya elkoyma kararı istenecektir. Avukat bürolarında ve konutta yapılan 

aramalarda defter, kayıt ve belgelere el konulacaksa, CMK 130/2.fıkra hükmünün 

uygulanması gerekecektir. Ayrıntılı açıklama aşağıda yapılacaktır.  

VUK 143/5 maddede; arama kararında açıkça belirtilmemiş olsa bile el konulan 

defter ve vesikaların inceleme yapanın çalıştığı yere nakledilebileceği belirtilmiştir. Bu 

düzenleme VUK 139.maddedeki işyerinde inceleme kuralına istisna yada aykırılık 

oluşturmaz. Çünkü usulüne uygun verilmiş arama ve elkoyma kararına dayanılarak 

defter, kayıt ve belgelere el konulduğundan, artık bunlar inceleme için daireye yada 

inceleme elemanının bulunduğu yere incelenmek üzere götürülebilir. İnceleme elemanı 

lüzum görürse bunlar üzerindeki incelemesini işyerinde de yapabilir.   

 

c. Elkoymada Özellik Gösteren Durumlar 

 

Bir koruma tedbiri olarak elkoyma, ceza yargılama hukuku kavramı olduğundan, 

CMK’ndaki el koymaya ilişkin özellik gösteren bazı durumlarla ve bunların VUK’ndaki 

elkoymaya etkisine değinmek gerekir.  

 

aa.El konulamayacak Belge ve Mektuplar 

 

aaa. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler 

 

CMK 125.maddede; alt sınırı 5 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren 

suçlarla ilgili devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgelerin, devlet sırrı nedeniyle 

mahkemeye karşı gizili tutulamayacağı, bu bilgilerinse ancak mahkeme hakimi veya 

heyeti tarafından incelenip, tutanağa geçirileceği belirtilmiştir.   

VUK açısından bu maddeye bakıldığında; VUK 359.maddede yer alan 

kaçakçılık suçunun üst sınırı 3 yıl olduğundan, vergi kaçakçılığı suçu nedeniyle yapılan 

aramalar sırasında bu suçla ilgili bulunan ve devlet sırrı niteliğinde olan belgelere el 

konulamayacak, incelenemeyecek ve vergi kaçakçılığı suçunda ispat vasıtası olarak 
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kullanılamayacaklardır.  

 

bbb.CMK 126.madde Gereğince El Konulamayacak Belge ve Mektuplar  

 

CMK 126.madde gereğince; Şüpheli veya sanık ile 45 ve 46 ncı maddelere göre 

tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektuplara ve belgelere; bu kimselerin 

nezdinde bulundukça el konulamayacaktır.  

Bu maddede üzerinde durulması gereken iki önemli nokta vardır; 

 

- El konulamayacak mektup veya belgelerin şüpheli veya sanık ile CMK 45 

ve 46.maddeleri gereğince tanıklıktan çekinme hakkı olanlar arasındaki yazışmalar 

olması; 

- Bu mektup ve belgelerin bu kişiler nezdinde bulunması. 

 

Bu iki şart birlikte gerçekleştiğinde ilgili mektup ve belgelere el 

konulamayacaktır. Bu mektup ve belgeler maddede belirtilen kişiler nezdinde bulunmaz 

veya bunlar nezdinde bulunmakla beraber, madde kapsamında belirtilen kişiler arasında 

değilse el konulabilecektir. CMK 45.678 ve 46679.maddeler; yakın akrabalık, yaş 

küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı halleri ile belirli meslek sahiplerinin tanıklıktan 

çekinme haklarına ilişkindir. Demek ki 45 ve 46.maddede belirtilen tanıklıktan çekinme 

hakkı olanlarla şüpheli veya sanık arasındaki ve bu kişiler nezdinde bulunan belge ve 

mektuplara elkonulamayacaktır. Bu delil elde etme yasağıdır680.  

VUK’nun 3.maddesinin (B) bendi; “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu 

                                                
678 5271 Sayılı CMK, “Madde 45 - (1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir:a) Şüpheli veya 
sanığın nişanlıs,  b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eş, c) Şüpheli veya sanığın kan 
hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoy, d) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil 
kan veya ikinci derece dahil kayın hısımlar, e) Şüpheli veya sanıkla aralarında evlatlık bağı bulunanla,    
(2) Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini 
anlayabilecek durumda olmayanlar, kanuni temsilcilerinin rızalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. 
Kanuni temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin çekinmeleri konusunda karar veremez. 
(3) Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri bildirilir. 
Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan çekinebilirler”. 
679 5271 Sayılı CMK, “Madde 46 - (1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan 
çekinebilecekler ile çekinme konu ve koşulları şunlardır:a) Avukatlar veya stajyerleri veya 
yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler.     
b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya 
sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri 
bilgiler.c) Mali işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet 
verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler. 
(2) Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı 
halinde, tanıklıktan çekinemez”. 
680 Ayrıntılı açıklama için bkz. YURTCAN, s.354 vd. 
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olaya, ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.Vergiyi doğuran olay ve bu olaya 

ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir…” 

hükmünü içermektedir. Vergilendirmede ekonomik yaklaşım ve delil serbestliği ilkesi 

olarak adlandırılan bu düzenlemeden hareketle; vergi kaçakçılığı şüphelisi veya sanığı 

ile CMK 45 ve 46.maddeleri gereğince tanıklıktan çekinme hakkı olanlar arasındaki 

vergilendirme ile ilgisi olan mektup ve belgelere el konulabilecek midir? Her nasılsa 

elkonduğunda ispat vasıtası delil olarak kullanılabilecek midir?  

VUK 3-B düzenlemesinin varlığı, Anayasa ve Kanunlarla korunan haklara halel 

getirmez. Çünkü, VUK’ndaki arama, ceza hukuku anlamında bir suç olan vergi 

kaçakçılığı fiillerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmaktadır. Kaldı ki CMK hükümleri 

özel yasalar dahil tüm ceza yasalarındaki suçlar hakkında da uygulanır. Ceza içeren diğer 

yasalarda özel usul hükümleri düzenlenebilir. Ancak bu düzenlemeler Anayasa ve 

hukukun genel ilkelerine aykırı olamaz. Bu sebeplerle CMK 126.madde hükmü, VUK 

gereğince yapılan arama ve elkoymalarda da uygulanacak, VUK gereğince yapılan arama 

sırasında ele geçirilen bu tür belge ve mektuplar vergilendirme ile ilgili olsalar dahi, delil 

elde etme yasağının bir gereği olarak, bunlara elkonulamayacaktır.  

Elkoyma yasağına rağmen bunlara el konulmuşsa, delil hukuka aykırı yolla elde 

edilmiş demektir. Delilin hukuka aykırı yolla elde edilmesi ile elde edilen bu delilin 

değerlendirmeye esas alınıp alınamayacağı ayrı değerlendirilmesi gereken konulardır681. 

Hukuka aykırı yolla elde edilen delillerin yargılamaya katılması ve değerlendirilmesi 

konusu doktrinde tartışmalıdır.682 Ancak ülkemiz açısından bu tartışmalara, 03/11.2001 

Tarih ve 4709 Sayılı Kanun ile Anayasanın 38.maddesine eklenen “Kanuna aykırı 

olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez” hükmü son vermiştir. Bu 

düzenlemeye paralel 3842 Sayılı Yasayla 1412 Sayılı CMUK 254.maddesine683 fıkra 

                                                
681 YURTCAN, s.355. 
682 “Birinci görüş; bir uyuşmazlığın ispatı konusunda delil olarak elde edilen hususların yargılamaya 
katılabileceği fikridir. Delillerin hukuka uygun yada aykırı yollar ve yöntemlerle elde edilmiş olması, 
bunların yargılamaya katılması ve değerlendirilmesine engel değildir. İki şeyi birbirinden ayırmak 
gerekir; delil hukuka aykırı yolla elde edilmiş ise, bunun sonuçlarının, bu sonucu yaratanlar için 
çıkarılması gerekir. örneğin; bu bir suç teşkil ettiğinde, bu kişi bu suçtan ötürü yargılanmalıdır. Fakat 
bu sonuç, onun elde ettiği delilin yargılama dışı tutulmasını sonuçlamaz. İkinci görüş; delillerin ancak 
hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilmeleri halinde, bunların kullanılabileceğini ileri sürmektedir. 
Delillerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi halinde, ceza yargılamasında bunlara değer verildiği 
taktirde, yargılama bir sonuca ulaşacaktır. Ancak bu sonuç, birçok değerin kaybı ve zedelenmesi ile 
ulaşılmış bir sonuç olacaktır. Ceza yargılaması temelde gerçeği ve hatta maddi gerçeği bulmak 
amacıyla yapılan bir faaliyettir, fakat üstün bazı değerlerin yok edilmesi ile elde edilen sonuçlar, ceza 
yargılamasının amacı olamaz”. YURTCAN, s.360-361.    
683 3842 Sayılı “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu İle Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 
Kabul Tarihi: 18/11/1992,Yayımlandığı R.G. Tarihi: 01/12/1992, Yayımlandığı R.G. Sayısı: 21422. Bu 
Yasanın 24.maddesi ile, 1412 Sayılı CMUK’nun 254.maddesine eklenen 2.fıkra hükmüne göre; 
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eklenmiş, son olarak da 5271 Sayılı CMK’nda hukuka aykırı delillerin akıbeti çeşitli 

maddelerde yer almıştır. CMK 206/2-a hükmü gereğince; delillerin yargılama 

safhasında ortaya konulduğu sırada, kanuna aykırı olarak elde edilmiş delil 

mahkemece red olunacaktır. 217.maddede; “Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde 

elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.” denilmektedir.  Öte yandan, olağan kanun 

yollarından olan  “istinaf” ve “temyiz”i düzenleyen CMK 280 ve 289.maddelerde hukuka 

aykırı delilerle ilgili değerlendirme yapılmıştır. 289.maddenin (i) bendinde “Hükmün 

hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması” hali “hükmün kesin hukuka 

aykırılık hali (289/1)” olarak belirtildiği gibi, bu durumun temyiz aşamasında resen 

gözetileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca “istinaf” kanun yolunda 280.maddede 

289.maddeye atıf yapılarak “İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddede 

belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması halinde hükmün 

bozulmasına…(CMK 280/1-b)” karar verileceği belirtilmiştir.  

Bu düzenlemeler karşısında; hukuka aykırı elde edilmiş delil yargılama sırasında 

ortaya konulamayacak, konulmuşsa reddedilecek ve delil olarak hükme esas 

alınamayacak, buna rağmen hükme esas alınmış ise kanun yollarında kesin bozma sebebi 

olarak değerlendirilecektir. Böylece yukarıda sorulan sorular için söylenebilecek; CMK 

45 ve 46.maddeleri gereğince tanıklıktan çekinme hakkı olanlar arasındaki 

vergilendirme ile ilgisi olan mektup ve belgelere el konulamayacağı, elkonulmuşsa da 

yargılamada ispat vasıtası delil olarak değerlendirilemeyeceğidir. 

 

bb. Eşya ve Kazancın Muhafazası 

 

CMK 123.maddede; İspat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya kazanç 

müsaderesinin konusunu oluşturan malvarlığı değerleri, muhafaza altına alınacağı, 

yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya el konulabileceği 

belirtilmiştir.  

CMK 123.madde hükmü VUK 147.maddeden hareketle arama sonunda vergi 

kaçakçılığı fiillerinin tespit edilmesi halinde, bu fiilinden dolayı elde ettiği kazanca 

uygulanabilecek midir? Ayrıca ispat aracı olarak hangi malvarlığı değerleri muhafaza 

altına alınacaktır? CMK 128.maddenin 1.fıkrasında; soruşturma veya kovuşturma konusu 

suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe sebebi bulunan 

                                                                                                                                       
soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri deliller hükme esas 
alınamaz. 
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hallerde, şüpheli veya sanığa ait taşınmazlara, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, 

banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler 

nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, diğer malvarlığı değerlerine, vs. 

el konulabileceği belirtildikten sonra; bunun ancak 2.fıkrada sayılan suçlara uygulanacağı 

belirtilmiş ve bu suçlar arasında vergi kaçakçılığı suçu sayılmamıştır. Bu nedenle 

123.maddede belirtilen suç sonucu elde edilen kazanca elkoyma vergi kaçakçılığı ve 

diğer vergi suçları açısından uygulanamayacaktır. 

 

cc. Avukat Bürolarında Arama ve Elkoyma 

 

5271 Sayılı CMK’nda Avukat bürolarında yapılacak arama ve elkoyma işlemleri 

hakkında özel bir düzenleme yapılarak, Avukatlık Kanununun 58/1 maddesine uygunluk 

sağlanmıştır. Avukatlar hakkında bu özel düzenlemelerin getirilme nedeni; savunma 

hakkıyla, avukat ile müvekkil arasındaki mesleki ilişkinin gizliliğini korumaktır.  

CMK 130.maddede, avukat bürolarında arama için özel bir vardır. Buna göre; 

avukat büroları ancak bir mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak 

aranabilir, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde c.savcısının yazılı emriyle aranamaz, 

ayrıca arama c.savcısı nezaretinde ve denetiminde yapılacağı gibi, arama sırasında baro 

başkanı yada onu temsilen görevlendireceği bir avukatta hazır bulundurulur.  

Arama sonucu el konulmasına karar verilen şeyler bakımından bürosunda arama 

yapılan avukat, baro başkanı veya onu temsil eden avukat, bunların avukat ile müvekkili 

arasındaki mesleki ilişkiye ait olduğunu öne sürerek karşı koyduğunda, bu şey ayrı bir 

zarf veya paket içerisine konularak hazır bulunanlarca mühürlenir ve bu konuda gerekli 

kararı vermesi, soruşturma evresinde sulh ceza hakiminden, kovuşturma evresinde hakim 

veya mahkemeden istenir. Yetkili hakim elkonulan şeyin avukatla müvekkili arasındaki 

mesleki ilişkiye ait olduğunu saptadığında, elkonulan şey derhal avukata iade edilir ve 

yapılan işlemi belirten tutanaklar ortadan kaldırılır. Bu fıkrada öngörülen kararlar, yirmi 

dört saat içinde verilir(CMK 130/2). 

Ayrıca CMK 129.madde gereğince postada elkoyma durumunda bürosunda 

arama yapılan avukat veya baro başkanı veya onu temsil eden avukatın karşı koyması 

üzerine 130.maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usuller uygulanacaktır(CMK 130/3). 

CMK 130.maddeye göre avukat bürolarında yapılacak arama ve elkoymada 

izlenecek bu özel yöntemin, VUK gereğince yapılacak arama ve elkoyma hallerinde de 

uygulanacağında kuşku yoktur. Ancak CMK 130/2.fıkrada belirtilen “avukat ile 

müvekkili arasındaki mesleki ilişki” kavramına nelerin dahil olacağı bir sorun olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. Bu iddia edildiğinde vergi inceleme elemanları defter, kayıt ve 

belgelere el koyamayacak mıdır? Vergilendirmeyle ilgili defter, kayıt ve belgeler bu 

kavram içine girmez. Ancak, savunmaya ilişkin ve avukat ile müvekkili arasındaki 

mesleki sırları içeren belgeler kavram içinde değerlendirilebilir. Yine de bu konuda itiraz 

olduğunda CMK 130/2.fıkra gereğince; bunlar alınıp mühürlenecek ve bu konuda bir 

karar vermesi hakimden istenecek ve hakim kararını 24 saat içinde verecektir. Eğer 

hakim bu kayıt ve belgelerin “avukat ile müvekkili arasında mesleki ilişkiye 

dayandığına” karar verirse el konulan şeyler avukata derhal iade edilecektir.  

 

dd. El Konulan Eşyanın İadesi 

          

CMK’nun 131.maddesinde el konulan eşyanın iadesi düzenlenmiştir. Buna göre; 

Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait elkonulmuş eşyanın, soruşturma ve 

kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi 

tutulmayacağının anlaşılması halinde, re'sen veya istem üzerine geri verilmesine 

Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir. İstemin reddi 

kararlarına itiraz edilebilir(CMK 131/1). Ayrıca, 128 inci madde hükümlerine göre 

elkonulan eşya veya diğer malvarlığı değerleri, suçtan zarar gören mağdura ait olması ve 

bunlara delil olarak artık ihtiyaç bulunmaması halinde sahibine iade edilir(CMK 131/2).  

CMK 131.maddedekine benzer bir düzenlemeye, VUK 144/2.maddede yer 

verilmiştir. Buna göre; inceleme sırasında vergi ile ilgisi olmayan şahsi ve özel mektup 

ve diğer evrak makbuz karşılığında sahiplerine geri verilir. Bu hüküm CMK 

131.maddede olduğu gibi, aramadan sonra yapılan incelemelerde ortaya çıkan şeylere 

ilişkindir. Ayrıca, arama sırasında bunların bulunması ve yapılan ilk incelemede 

vergilendirmeyle ilgili olmadıkları açık olan şeylere de el konulmaması ve sahibine 

verilmesi gerekmektedir.  

CMK 131/1 madde gereğince şüpheli, sanık veya üçüncü şahıslar kendilerine ait 

el konulmuş ve üzerinde vergi incelemesi yapılan defter, kayıt ve belgelerin iadesini 

isteyebilecekler midir? VUK 145.maddesiyle, arama ve arama sonunda bulunan defter, 

kayıt ve belgelerin en geç üç ay içinde inceleneceği, bu süre içinde inceleme bitmezse, 

sulh hakiminin vereceği karar üzerine bu sürenin uzatılabileceği(VUK 145/2) hükme 

bağlanmıştır. VUK’nun 145.maddesinde inceleme süresi ile ilgili CMK’nda olmayan 

özel bir sürenin öngörülmüş olması, bu sürenin ancak hakim kararı ile uzatılması ve bu 

şekilde inceleme süresinin denetime tabi tutulması karşısında; VUK’ndaki arama sonucu 

elkonulan şeylerin iadesinin 3 aylık inceleme süresi bitene kadar istenemeyeceği, 
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istendiği durumda ise talebin reddi gerektiği söylenebilir. Fakat bu sürenin bitiminde 

inceleme tamamlanmamış, defter ve belgeler iade edilmemiş  ve hakimden de ek süre 

alınmamışsa, elkoyma işleminin devamında hakim kararı bulunmadığından, VUK 

145/1-2 maddenin amir hükmü ve CMK 127 ve devamı maddeleri karşısında artık 

elkoymanın geçersiz olduğu; hakim kararı ile sürenin uzatıldığı durumda ise, bu karara 

karşı ilgililerin itiraz ederek defter ve belgelerin iadesini isteyebilecekleri söylenebilir.  

 

ee. Bilgi Teknolojisi Araçlarında Arama ve Kopyalama  

 

CMK 134.684 maddesi gereğince; bir suç nedeniyle yapılan soruşturma 

nedeniyle, başka bir şekilde delil elde etme imkanının bulunmaması halinde 

C.savcısının talebi üzerine hakim kararı ile bilgisayar, program ve kütüklerinde arama 

yapılabilecek, kopyaları alınabilecek, kayıtlar çözülüp metin haline getirilebilecek ve 

şifrelerin çözülmesi için bunlara el konulabilecektir.  

Madde hükmü açıktır, ancak VUK’nda arama açısından bazı sorunlarla 

kırşılaşılabilir. Birincisi; “başka şekilde delil elde etme imkanı bulunmaması” nın şart 

koşulmasıdır. Günümüzde vergi yükümlüleri vergilendirmeye ilişkin birçok kaydı, vergi 

mevzuatında izin verildiği ve teknolojik kolaylığından dolayı bilgisayar ortamında 

tutmaktadırlar. Aramalı incelemede vergi kaçakçılığı suçunun ortaya çıkması çoğu kez 

bilgisayar kayıtlarının da incelenmesine bağlıdır. Dolayısıyla elektronik kayıtlar hariç 

tutulup, yalnızca defter, kayıt ve belgeler üzerinde inceleme yapılması yeterli olmaz. Bu 

nedenle vergi inceleme elemanı hakimden arama kararı talebinde, özellikle bilgisayar ve 

elektronik kayıtları da aranılması ve elkonması istenen eşyalar olarak göstermelidir. 

Hakim, aramalı inceleme açısından elektronik kayıtlara el konulmasının gerekliliğine 

bakmaksızın, başka şekilde delil elde etme imkanı bulunmaması şartından dolayı buna 

                                                
684 5271 Sayılı CMK, “Madde 134 - (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil 
elde etme imkanının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı 
bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar 
kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine hakim tarafından 
karar verilir.(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin 
çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün 
yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin 
çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın 
iade edilir.(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün 
verilerin yedeklemesi yapılır.(4) İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya 
vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.(5) Bilgisayar veya bilgisayar 
kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. 
Kopyası alınan veriler kağıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza 
altına alınır”. 
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ilişkin talebi reddedebilir. Bu ihtimalin her zaman bulunduğundan, VUK’nda arama 

açısından CMK 134.maddedeki “başka şekilde delil elde etme imkanı bulunmaması” 

şartının aranmaması gerektiği söylenebilir. Aksinin kabulü;  eğer ilk aramada bilgisayar 

kayıtları aranamazsa, yükümlünün bu kayıtları silmesi, değiştirmesi söz konusu 

olabilecek, inceleme elemanının bilgisayar kayıtlarında arama gibi ikinci bir arama talebi 

üzerine verilecek karara kadar geç kalınmış olacaktır.  

İkinci olarak karşılaşılabilecek diğer bir sorun; CMK 134.maddede yer alan, 

bilgisayar kayıtları üzerinde arama yapılması talebinin C.savcısı tarafından 

yapılması gerektiği düzenlemesi karşısında, bunun VUK’ndaki arama açısından da 

uygulanıp uygulanmayacağıdır. Vergi incelemesi uzmanlık gerektiren teknik bir konu 

olduğundan, vergi kaçakçılığı fiillerinin soruşturulmasıyla ilgili VUK’nda özel 

düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; VUK 142.madde gereğince arama talebi vergi 

inceleme elemanı tarafından bizzat hakimden istenmekte ve bu karar yine inceleme 

elemanı tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca VUK 367.maddesi gereğince vergi 

inceleme elemanınca hazırlanacak rapor soruşturma ve kovuşturma açısından bir ön şart 

olup, bu olmaksızın dava açılamayacağı gibi, açılmış olan dava yürütülemeyecektir. Bu 

nedenlerle, bilgisayar kayıtları üzerinde yapılacak aramalarda ilgili, aramanın içeriği ve  

VUK düzenlemeleri karşısında, ayrıca C.savcısının talebine ihtiyaç olmadığı söylenebilir. 

Ancak yine de bu bir sorun olarak görülürse; inceleme elemanının bilgisayar kayıtları 

üzerinde arama yapılmasını da içeren talebi üzerine hakim, karar vermeden önce 

C.savcısının mütalaasını alabilir ve CMK düzenlemesi açısından uygulama sorunu 

giderilebilir.   

El konulan ilgili kayıtlarda şifre bulunmasından dolayı, inceleme sırasında 

kayıtlara ulaşılamıyorsa, inceleme elemanının nasıl hareket edeceği sorunu ile 

karşılaşılabilir. VUK 256. maddesi gereğince, elkonulan kayıtların sahibinin “…bu 

kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri 

muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme 

için arz etmek…” zorunluluğu vardır. Bu zorunluluğa ve usulüne uygun olarak bir yazı 

ile kendisinden istenmesine rağmen ilgilinin şifreleri vermemesi, VUK mükerrer 

355.maddede özel usulsüzlük cezası ile yaptırıma bağlanmıştır. Özel usulsüzlük cezası 

kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmiyenlere yeniden süre verilerek bu 

mecburiyetleri yerine getirmeleri istenir. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine 

getirilmemesi halinde maddede belirtilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır( VUK 

Mükerrer m. 355/3). Ancak buna rağmen şifrelerle ilgili bilgi sahibi kişiler, şifreleri 

vermek istemeyebilirler. Bu durumda; yapılan inceleme vergi kaçakçılığı fiillerine ilişkin 
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olduğundan, suç şüphesi altındaki vergi yükümlüsü ile CMK 45 ve 46.maddelerinde 

belirtilen tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişiler, şifreleri vermeleri için zorlanamazlar. 

Bu kişiler haricindeki şifreleri bilen kişilerin, tanık sıfatıyla beyanda bulunmaları ve 

bildiklerini söylemeleri CMK’na göre zorunludur. Bildiklerini söylememeleri “yalan 

tanıklık”685 suçunu oluşturabileceği gibi, tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinmeleri 

“disiplin hapsi”686 ni gerektirir. Ayrıca, usulüne uygun bir elkoyma işleminin 

ardından, ilgililerin bilgi vermesi beklenmeksizin, bir uzman yardımıyla şifreler tespit 

edilip, kayıtlara ulaşılabilir.          

Bu konuyu bitirmeden önce şu hususu belirtmekte fayda var; VUK’nun 

256.maddesi gereğince, vergi yükümlülerinin vermek zorunda bulundukları bilgilere 

ilişkin, mikro fiş, mikro film, manyetik teyb, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve 

bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve 

şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine 

vermelerine ilişkin mecburiyet, ibraz ve inceleme için bunları vermek ödevine ilişkindir. 

Bu ödevin, usulüne uygun tebliğe rağmen yerine getirilmemesi, VUK Mükerrer 

355.maddede özel usulsüzlük cezası ile yaptırıma bağlanmıştır. Vergi yükümlüsünün bu 

mecburiyetinden hareketle, hakim kararı olmaksızın ilgili kayıtların yazı ile istenip el 

konulabileceğini söylemek mümkün değildir. Aynı durum, defter, kayıt ve belgelerin 

ibrazı ödevinde de söz konusudur.  

 

 

 

 

 

                                                
685 5271 Sayılı CMK’nun “Tanığa görevinin önemini anlatma” başlığını taşıyan, 53.maddesi aynen 
şöyledir; “[1] Tanığa; a) Dinlenmeden önce, gerçeği söylemesinin önemi, b) Gerçeği söylememesi 
halinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, c) Doğruyu söyleyeceği hususunda yemin 
edeceği, d) Duruşmada mahkeme başkanı veya hâkimin açık izni olmadan mahkeme salonunu terk 
edemeyeceği, anlatılır”. Yalan tanıklık suçu ise 5237 Sayılı TCK’nun 272.maddesinde yaptırıma 
bağlanmıştır.  
686 “Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme” yi düzenleyen 5271 Sayılı CMK’nın 60.maddesi 
aynen şöyledir; “[1] Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen tanık hakkında, 
bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi için 
dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her hâlde üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir. 
Kişi, tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhâl serbest bırakılır. [2] Bu 
tedbirleri almaya naip hâkim ve istinabe olunan mahkeme ile soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi 
yetkilidir. [3] Davanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan ve yukarıdaki süreler suçun türüne 
göre tümüyle uygulandıktan sonra o dava veya aynı işe ilişkin diğer davada tekrar edilmez. [4] Disiplin 
hapsi kararına itiraz edilebilir”. 
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ff. Postada Elkoyma 

  

CMK 129.madde687 postada elkoymayı düzenlemiştir. VUK’daki arama 

bahsinde benzer bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum; VUK 147. maddeden 

hareketle CMK 129. madde düzenlemesinin, VUK’ndaki arama ve elkoyma 

açısından  uygulananıp uygulanamayacağı sorusunu gündeme getirir. 

VUK’nda aramayı düzenleyen 142 ve devamı maddelerinde arama ve yapılan 

aramalarda vergilendirmeyle ilgili bulunan defter ve vesikalara el konulabileceği 

belirtilmiş, ayrıca arama dışında başlı başına elkoymadan bahsedilmemiştir. Bunun 

yanında VUK 147.maddede; bu bölümde açıkça yazılı olmayan hallerde Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun arama ile ilgili bulunan hükümleri uygulanır denilmiş, 

elkoymadan bahsedilmemiştir. İlgili maddeyi lafzıyla yorumlanırsa sorunun cevabı 

olumsuz olacaktır. Ancak aramanın amacı, suç delili oluşturan, suçtan husule gelen yada 

suçun işlenmesinde kullanılan eşyalara el konulmasıdır. Arama ve elkoymanın aynı 

amaca hizmet etmesi ve genelde aramanın elkoymayı amaçlaması karşısında, iki kurumu 

birlikte değerlendirmek gerekir. Bu nedenle aramada VUK 147.maddenin CMK’na 

yaptığı yollamanın, elkoyma açısından da değerlendirilmesi gerekir. Böylece, vergi 

kaçakçılığı suçunun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya 

çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada el altında bulunması zorunlu olan, 

posta hizmeti veren her türlü resmi veya özel kuruluşta bulunan gönderilere, 

hakimin veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C.savcısının kararı ile 

elkonulabilir.  

                                    

4. Arama Sırasında Yapılacak Diğer İşlemler 

 

VUK 143.maddesi gereğince arama ve defter, kayıt ve belgelere elkoyma 

sırasında tutanak tanzimi gibi bazı usuli işlemlerle, nezdinde arama yapılan yükümlünün 

                                                
687 5271 Sayılı CMK, “Madde 129 - (1) Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin 
ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, posta 
hizmeti veren her türlü resmi veya özel kuruluşta bulunan gönderilere, Hakimin veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararı ile elkonulabilir.(2) hakim kararının veya 
Cumhuriyet savcısının emrinin kendilerine bildirilmesi üzerine elkoyma işlemini yerine getiren kolluk 
memurları, birinci fıkrada belirtilen gönderilerin içinde bulunduğu zarfları veya paketleri açamazlar. 
Elkonulan gönderiler, ilgili posta görevlilerinin huzuru ile mühür altına alınıp derhal elkoyma kararını 
veya emrini veren hakim veya Cumhuriyet savcısına teslim edilir.(3) Soruşturma ve kovuşturmanın 
amacına zarar vermek olasılığı bulunmadıkça, alınmış tedbirler ilgililere bildirilir.(4) Açılmamasına 
veya açılıp da içeriği bakımından adliyenin eli altında tutulmasına gerek bulunmadığına karar verilen 
gönderiler, hemen ilgililerine teslim olunur”. 
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elkonmak istenenleri vermek istememesi durumu aşağıda incelenecektir. 

 

a.Tutanak Tanzimi  

 

Arama sonunda, nezdinde arama yapılan kişinin talebi halinde; aramanın CMK 

116 ve 117.maddelerine göre yapıldığını, yani aramanın makul şüpheye dayandığını ve  

116.maddede gösterilen durumda soruşturma ve kovuşturma konusu olayı belirten bir 

belgeyle birlikte, el konulan eşyaların da bir listesi verilir. Arama sonucunda bir şey 

bulunamaması halinde de bunu belirten bir yazı verilir(ilerde nezdinde arama yapılanın 

haksız aramaya yönelik tazminat talebi açısından). Ayrıca düzenlenecek belgeye 

nezdinde arama işlemi yapılan kişinin mülkiyete ilişkin itiraz ve açıklamaları da 

yazılır(CMK 121/1-2). Arama sonunda elkonulan veya koruma altına alınan eşyaların 

tam bir listesi yapılıp resmi mühürle mühürlenir yada işaret konulur(CMK 121/3). Bunun 

yanında arama tutanağında bulunması gereken hususlar, “Adli ve Önleme Aramaları 

Yönetmiliği”nin 11.maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir688.  

CMK 121.maddeye benzer bir düzenleme VUK 143.maddede yapılmıştır. Buna 

göre; arama sırasında bulunan ve incelemesine lüzum görülen defter ve vesikalar 

müfredatlı olarak bir tutanakla tespit olunacaktır(Vesikaların dosya ve dosya içinde sayı 

itibariyle tespit olunması müfredatlı tespit demektir-VUK 143/2). Ayrıca arama sırasında 

el konulan yada muhafaza altına alınan defter, kayıt ve belgelerin VUK 143/3.fıkrası 

gereğince mühürlendiği durumda, mühürleme tutanağı düzenlenir. Bu tutanakların bir 

sureti defter, belge ve kayıtların sahibine veya yetkili elemanına verilir. Ayrıca 

mühürlenen şeylerin mühürlerinin fekki halinde tutanak düzenlenir ve tutulacak bu 

tutanağa istinaden mühür fekkini yapan hakkında genel hükümlere göre689 adli 

                                                
688 “Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği”, R.G.Tarihi : 01/06/2005,R.G.Sayısı : 25832, 
Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince tutanakta; a) Arama kararının tarih ve sayısı, hâkim kararı yoksa 
verilmiş olan yazılı emrin tarih ve sayısı ile emri veren merci, b) Aramanın yapıldığı yer, tarih ve saat, 
c) Aramanın konusu, d) Aranan kişinin kimlik bilgileri, adını söylemediği takdirde eşkâl bilgileri,  e) 
Araçta, konutta, işyeri ve eklentilerinde arama yapılmışsa, aracın plaka numarası, markası,konutun, 
işyerinin ve eklentilerinin açık adresi, su üstü aracının aranmasında su üstü aracının cinsi, ismi, sahibi 
ve kullananı, deniz aracının aranması hâlinde ise deniz aracının cinsi, ismi, donatanı, bağlama limanı, 
tonajı, acentesi, kaptanı ve arama mevkiî, f) Aramanın sonuçları, el konulan suç eşyasına ilişkin 
belirleyici bilgiler,g) Aramada yakalanan kişiler varsa kimlik bilgileri, kimliği belirlenemiyorsa eşkâl 
bilgileri,h) Arama sonucunda yaralanma veya maddî bir zarar meydana gelip gelmediği, i) Arama 
işlemini yapanların adı, soyadı, sicili ve unvanı, hususları yer alır. Tutanak arama işlemine katılmış 
olanlar ve hazır bulunanlarca imzalanır. Tutanağın bir sureti ilgiliye verilir. 
689 5237 Sayılı TCK, “Madde 203 - (1) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin 
saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş 
amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 
cezalandırılır”. 
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makamlarca işlem yapılacaktır.  

Arama ve mühürleme işlemi sırasında nezdinde arama yapılan yükümlü hazır 

bulunmaktan veya kendi mührünü koymaktan kaçınmışsa, aramada hazır bulunanlarla bu 

işlemler yapılabilir(VUK 143/4-a). Aramada kimlerin hazır bulunacağını yukarıda 

incelenmişti. Mükellef, tutanak tanzimi ve mühürlenen eşyalar açılırken hazır 

bulunmaktan kaçınırsa, bu durumda aramayı yapan tarafından iki memurla birlikte bu 

işlemler tamamlanır(VUK 134/4-b). El konulan defter, belge ve kayıtların iyi saklanması 

ve korunması şarttır(VUK 134/6). Aksi taktirde doğacak zararı idare tazmine mecbur 

olup(VUK 134/7), ilgili memura ödemiş olduğu tazmin karşısında rücu edebilir.  

 

b. Elkoymayı ve İncelemeyi Engelleme 

 

CMK 123.maddede eşya ve kazancın muhafaza altına alınmasından 

bahsedildikten sonra, devamı olan 124.maddesinde, eşya ve malvarlığı değerlerini 

yanında bulunduran kişinin istem üzerine bunları göstermek ve teslim ekmekle yükümlü 

olduğu belirtilmiş, aksi davranışın disiplin hapsi ile cezalandırılacağı hükme 

bağlanmıştır. Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan ve yeminden çekinenlere 

uygulanacak disiplin hapsi ise CMK 60.madde de düzenlenmiştir. Buna göre, disiplin 

hapsi üç ayı geçemeyecek, hakim kararıyla verilebilecek, yükümlülüğe uygun 

davranılması halinde sona erecek olan, itiraza tabi geçici bir karardır. Ayrıca bu tür bir 

disiplin hapsi; şüpheli, sanık ve tanıklıktan çekinme hakkı olanlara uygulanmayacaktır. 

Tanıklıktan çekinme sebepleri ise CMK 45 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.  

VUK’nda arama açısından duruma baktığımızda; nezdinde arama yapılanların 

elkoyma işlemine karşı direnmeleri ve istenilen şeyleri göstermemeleri halinde nasıl 

hareket edileceği VUK’nda düzenlenmediğinden, VUK 147.madde atfı gereğince CMK 

123 ve 124.maddeleri uygulama yeri bulacaktır. Buna göre; vergi kaçakçılığı ile ilgili 

yapılacak inceleme için delil teşkil eden defter, belge ve kayıtların  istek üzerine 

verilmesi yada incelenmesine engel olunmaması gerekli olup, bu aynı zamanda bir 

yükümlülüktür. Bunları vermekten kaçınılması halinde, zilyet hakkında CMK 60.  

maddede yer alan disiplin hapsine ilişkin hükümler uygulanacaktır(CMK 124/2). Bu 

hakim kararıyla yükümlülük yerine getirilene kadar uygulanan 3 aya kadar hapistir. 

Ancak bu hüküm kaçakçılık fiillerini işleyen yükümlü ve bu fiillere iştirak eden diğer 

kişilerle, CMK 45 ve devamı maddelerinde tanıklıktan çekinme hakkı olanlara 

uygulanmaz(CMK 124/2-son cümle).   

Demek ki; genel olarak aramalı inceleme, kaçakçılık fiilini işleyen yükümlü 
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veya kaçakçılık fiillerine iştirak eden diğer kişiler nezdinde uygulanacağından, bu kişiler 

haklarında arama kararı alınması ve aramalı incelemeye başlanması ile şüpheli veya sanık 

statüsüne girdiklerinden, defter, kayıt ve belgelerini teslim etmemeleri ve istenilen 

şeylerin incelenmesine engel oldukları taktirde haklarında disiplin hapsi cezası 

uygulanamayacaktır. Yükümlü hakkında bu durumda disiplin hapsi uygulanamasa da; 

VUK 256.maddede belirtilen ödevlerden kaçındığı, ibraz yükümlülüğüne aykırı hareket 

etmiş olduğundan, hakkında VUK 353/4 gereğince özel usulsüzlük cezasının 

uygulanmasına engel değildir. Ayrıca, elkoymanın bir koruma tedbiri olması ve zorla 

yerine getirilebilmesinden dolayı; gerektiğinde bunun için genel kolluktan da yardım 

istenebilir. Genel kolluk engellemelere karşı tedbirlerini alırken, gerektiğinde zor 

kullanma yetkisine de başvurabilecektir.   

 

V.  ARAMADAN SONRA İNCELEME SÜRECİ 

 

1. İncelemede Usul 

 

“belge ve kağıtları inceleme yetkisi” başlığı altındaki CMK 122.maddedeki 

düzenlemenin birinci fıkrasında;  nezdinde arama kararı uygulanan  kişiye ait belge ve 

kağıtları inceleme yetkisinin hakim yada C.savcısında olduğu belirtilmiş, 1412 Sayılı 

CMUK’nda yer alan, “rıza hâlinde kağıtları kolluğun da inceleyebilmesi” olanağını 

kaldırmıştır. Burada amaç, kişinin özel hayatı korumaktır. Kolluk görevlileri belirtilen 

nitelikte kağıtlara rastladıklarında, bunları ilgilinin rızası olsa bile okumayarak bir zarfa 

koyacak ve zarfı mühürleyerek hâkime veya savcıya teslim edeceklerdir  

Amaç bu olmakla birlikte VUK’ndaki arama açısından acaba inceleme elemanı 

Yeni CMK karşısında aramada el konulan defter, kayıt ve belgeleri inceleyemeyecek 

midir? Bu yetki sadece hakim ve savcının mıdır? VUK açısından aramanın asıl amacı; 

vergi kaçırıldığına yönelik şüphe üzerine bu durumun araştırılması, vergilendirme ile 

ilgili her türlü defter, belge ve kayıtların incelenmesi olunca, arama sırasında 

elkonulanların incelemesinin vergi idaresinin yetkili elemanlarınca yapılması gerekir. Bu 

aynı zamanda  vergi incelemesinin özel bilgi, uzmanlık gerektiren bir konu olmasından 

dolayı da zorunludur. Dolayısıyla CMK 122/1.fıkra hükmünün VUK’ndaki aramalarda 

uygulanmaması gerekir. Bu konuda  tereddüt ve itirazların önüne geçmek için VUK’nun 

arama ile ilgili maddelerine “CMK’nun 122/1.fıkra hükmünün uygulanmayacağına” 

ilişkin fıkra eklenmesi isabetli olacaktır. 

Arama sonucunda elkonulan belge ve kağıtların zilyedi veya temsilcisi bunlara 
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kendi mührünü koyabilir veya imzasını atabilir. İleride mührün kaldırılmasına ve 

kağıtların incelenmesine karar verildiğinde bu işlemin yapılmasında hazır bulunmak 

üzere, zilyedi veya temsilcisi ya da müdafii veya vekili çağrılır. Çağrıya uyulmadığında 

ise gerekli işlem yokluklarında yapılır( CMK m.122/2).                                                                

Vergi kaçakçılığına yönelik yapılan arama sonucunda da, nezdinde arama 

yapılan gerçek ve tüzel kişilerin işyeri, konut veya üzerlerinde yapılan aramalarda ele 

geçirilen ve vergi kaçakçılığına delil teşkil edecek defter, belge, kaset, CD, bilgisayar 

programı, hard-disk, mektup vs. el konularak bunlar bir tutanakla tespit olunur. Bunlar 

kaplara(genelde çuvala) konulup hazır bulunanlarca mühürlenir ve imzalanır(VUK 

143.md). Genelde bu kaplar inceleme elemanının işyerine götürülerek muhafaza altına 

alınırlar. Aramanın uzun sürmesi nedeniyle ele geçirilen bu eşyaların tutanağa 

bağlanması mümkün olamıyorsa, bu eşyalar mükellef nezdinde emin bir yere konularak 

yada daireye getirilerek, bunların konulduğu yer yükümlü ile birlikte mühürlenir. Daha 

sonra yükümlü veya temsilcisinin huzurunda mühür sökülür(bu işlem için de tutanak 

tanzim edilir), el konulan tüm eşyaların ayrıntılı dökümü tutanaklara yazılır, bu 

tutanakların bir örneği de yükümlü veya temsilcisine verilir. Tüm bu işlemlerden sonra el 

konulan tüm defter, kayıt ve belgelerin incelenmesi işine geçilir. 

Arama sonunda incelemeye ilişkin genel inceleme usulleri uygulansa da; 

aramanın niteliğinden dolayı ayrıca uygulanacak usuller, VUK 144 ve 145.maddelerde  

düzenlenmiştir. Arama sonunda defter, kayıt ve belgeler üzerinde inceleme işlemine 

geçilir. Arama yapılan hallerde inceleme her işten önce ve çabuk yapılır(VUK 144/1). 

İnceleme sırasında vergi ile ilgisi olmayan şahsi ve özel mektup ve diğer evrak, her 

nasılsa incelenecek şeylerin arasına girmiş ise bunlar makbuz karşılığında sahiplerine geri 

verilecektir. Aramada ele geçirilen defter, belge ve diğer eşyalar üzerinde inceleme 

yapılırken, kanuna aykırı olaylar, bu bağlamda vergi kaçakçılığı fiilleri, vergi zıyaı ve 

usulsüzlük halleri bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanaklara yükümlü veya 

temsilcisinin imzaları da alınır(VUK 145/3). Yükümlü veya temsilcisi tutanakları 

imzalarken itiraz ve açıklamalarının tutanağa geçmesini isteyebilirler(VUK 145/4).  

Eğer yükümlü veya temsilcisi tutanakları imzalamaktan imtina ederlerse bu 

husus tutanağa yazılır, bu durumda kanuna aykırı olaylar ve hesap durumları içeren 

defter, belge ve diğer kayıt ve eşyalar, aramanın konusu ile ilgili vergi ve cezalar 

kesinleşinceye kadar kendisine geri verilmeyecek, güvenli bir ortamda muhafaza altına 

alınacaklardır(VUK 145/3). Bu şekilde muhafaza altına alınan defter, belge, kayıt ve 

diğer eşyalarını, bunların suç delili teşkil etmemesi şartıyla, ilgililer tutanakları her zaman 

imzalayarak geri alabilirler(145/5).   
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El konulan ve vergi kaçakçılığı suçuna delil niteliği taşımayan eşyaların, 

yükümlünün tutanakları imzalamadığı gerekçesiyle, vergi ve cezalar kesinleşinceye 

kendisine verilmemesine ilişkin düzenleme hukuka aykırıdır. Çünkü arama sonucu el 

konulan eşyalar için inceleme süreci bittiğinde, bunların muhafazasına sırf ilgilisi bunları 

imzalamadı diye devam edilmesi, bir hak ihlali oluşturur. Ayrıca, tutulacak bu tutanak 

çoğu zaman ilgilisi açısından aleyhine delil teşkil edecektir. İtirazlarını tutanağa 

yazdırabilmesi de bazen sonucu değiştirmez. Kişinin kendi aleyhine delil olabilecek bir 

evrakı imzalamaya zorlamak ve itiraz hakkı tanımamak, adil yargılanma hakkının 

içeriğinde yer alan susma hakkı ve kendini suçlamama hakkının ihlali anlamındadır. 

Bu halde, usulüne uygun olarak el konulan eşyalar hakkında, usulsüz olarak elkoymanın 

devam ettiği söylenebilir. Bu konuda ayrıntılı açıklamalar inceleme tutanakları bahsinde 

yapılmıştır.  

 

2. İnceleme Süresi 

 

Aramalı vergi incelemesi, olağan bir vergi incelemesi değildir. Başlangıçta, suç 

isnadını da beraberinde getirdiği için en kısa sürede bitirilmesi gerekir. Kanunun 

öngördüğü süre 3 aydır(VUK 145/1). Ancak işlerin ve incelemeye tabi defter, belge ve 

kayıtların çokluğu nedeniyle kanunda öngörülen bu sürede inceleme bitirilemeyebilir. Bu 

durumda sulh hakiminden ek süre istenmelidir(VUK 145/2). Ek süre talebini bizzat 

inceleme elemanı yapabileceği gibi, hazine avukatı vasıtasıyla da yapabilir. Ancak 

inceleme elemanının ek süre talebinde bulunurken haklı nedenlerle kanunun öngördüğü 

sürede incelemeyi bitiremediğini dilekçesinde gerekçeleriyle belirtmesi gerekir. Talebin 

haklılığını hakim taktir edecektir. Hakim incelemenin zamanında bitirilememesinin haklı 

sebeplere dayandığını yerinde görürse inceleme süresine uzatacaktır. Acaba hakim bu 

süreyi ne kadar uzatabilecektir? 

Kanunda bu konuda açık bir hüküm yoktur. Bu nedenle hakim talep edilen ek 

süreyi verebilir yada resen kendi bir süre belirleyebilir. Uzatılan bu sürede de inceleme 

bitirilemezse ve yine haklı sebepler varsa, incelemenin tekrar uzatılmasına engel bir 

hüküm yoktur. Ancak bunun kötüye kullanılmaması, aramalı incelemenin niteliği gereği 

incelemenin bir an önce bitirilmesi gerekmektedir. 

Hakim süre uzatım talebini reddederse, bu red kararına karşı inceleme 

elemanının CMK’nun 266.maddesi gereğince itiraz hakkı vardır. İnceleme elemanı 

itirazdan bir sonuç alamaz ve her aşamada süre uzatım talebi reddedilirse; el konulan 

defter, kayıt ve belgeler vergi kaçakçılığı suçuna delil niteliği taşısalar bile, elkoymayı 
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düzenleyen CMK 127 ve devamı maddeleriyle VUK 145 maddesi karşısında, ilgilisine 

iade edilmeleri gerekir. Konu adli mercilere intikal ettiğinde, soruşturma veya 

kovuşturmaya konu suç delili defter, kayıt ve belgeler Suç  Eşyası Yönetmeliği690 

hükümlerine göre adli emanete alınmışlarsa ilgilisine iade edilmeyeceklerdir. Ancak bu 

durumda da, hakimin inceleme süresinin uzatım talebini reddetmesi, söz konusu defter, 

kayıt ve belgeler üzerinde incelemenin devamını engelleyecektir.   

Bazı yazarlar691; arama yapılıp vergi kaçakçılığı suçunun kanıtları olarak 

alıkonulan defter, belge ve kayıtlar daireye getirildiğinde, artık bu durumun normal bir 

hal alarak mutat vergi incelemesi şekline dönüştüğünü, mutad vergi incelemesinde de 

süre kısıtlaması olmadığından artık VUK 145.maddede düzenlenen süre şartının 

aranmaması gerektiğini, bu hükmün kanundan çıkartılması gerektiğini savunmaktadırlar.   

Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Çünkü; arama sonunda el konulan defter, 

kayıt, belge ve sair eşyalar aramanın bir sonucu olarak incelemeye tabi tutulmaktadır. 

Nezdinde arama yapılan kişi artık suç isnadı altındadır ve ceza hukuku anlamında şüpheli 

veya sanık statüsüne girmiştir. Aramalı incelemenin genel hükümlere göre yapılması bu 

statüsünü ortadan kaldırmaz ve incelemeyi mutad hale getirmez. İnceleme elemanlarının 

arama sırasında el koymuş oldukları defter, kayıt ve belgeleri inceleme süreci, soruşturma 

veya kovuşturmadır. Bu süreç içinde şüpheli veya sanık devamlı ceza tehdidi altındadır. 

Aramalı incelemenin de, normal incelemede olduğu gibi süre sınırlamasına tabi olmaması 

halinde, şüpheli veya sanık üzerindeki endişeyi artıracağı gibi, ailevi, iş ve sosyal yaşamı 

ile ilgili sorunlara yol açar. Ayrıca sınırsız bir sürenin öngörülmesi,  vergi idaresi 

tarafından bunun kötüye kullanımı sonucunu doğurabilir ki, bu aynı zamanda soruşturma 

veya kovuşturmanın da uzaması demektir. Bu nedenle kanunda yer alan süre sınırlaması 

yerindedir.  

Sözleşmenin 6.maddesi ve Anayasanın 36.maddesi gereğince; herkes adil 

yargılanma hakkına sahiptir. Bu hakkın içeriğinde, herkesin davasının makul sürede 

görülmesini isteme hakkı da yer alır. Makul sürenin başlangıcı ceza davalarında, 

ilgilinin suç şüphesi altında olmasıdır. Bu nedenle makul süre çoğu zaman olayın 

hakimin önüne getirilmeden çok önce, kişinin şüpheli statüsüne girmesi ile 

başlamaktadır. Sürenin sonu ise yargılamanın kesin hükümle sonuçlandığı tarihtir692. 

Sözleşmede makul sürenin ne kadar olacağı doğal olarak belirtilmemiştir. AİHM 

                                                
690 Adalet Bakanlığı, Suç Eşyası Yönetmelği, R G. T. : 01/06/2005, R.G. Sayısı : 25832.       
691 KOÇAK, Hakkı, “Aramalı Vergi İncelemesi ve Karşılaşılan Bir Sorun”, Vergi Dünyası, Mayıs 
1999, Sayı:213, s.68-69. 
692 TEZCAN/ERDEM/SANCAKDAR, s.198. 
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başvuruları incelerken makul süreyi her somut olayın özelliğine göre tespit etmektedir693. 

Nitekim AİHM, yargılamanın makul sürede yapılmadığından dolayı Ülkemizi birçok kez 

tazminat ödemeye mahkum etmiştir.  

Suç isnadı ile karşılaşan vergi yükümlüsü, bu andan itibaren davasının makul 

sürede görülmesini isteme hakkına sahiptir. Olağan vergi incelemelerinde Yasa süre 

sınırlaması koymamıştır. Ancak bu idarenin keyfi hareket ederek sınırsız süreye sahip 

olacağı anlamına gelmez. İdare işlemlerini gecikmeksizin, mümkün olan en kısa sürede 

yapmak zorundadır. Kaldı ki olağan incelemeler sonunda da, incelenen yükümlü veya 

ilgili diğer kişiler hakkında cezalı tarhiyatlar yapılmakta, bazen de vergi kaçakçılığı 

suçuna ilişkin raporlar tanzim edilmektedir. İncelemenin dairede yada yükümlünün 

işyerinde yapılması fark etmez. İncelemenin uzaması yükümlü nezdinde sıkıntılara neden 

olacağı gibi, çevrede iş ve prestij kaybına yol açabilecektir. Bu nedenle VUK’nda, olağan 

incelemeler için de süre sınırlaması getirilmesi düşünülebilir.  

 

3. İnceleme Sırasında Yükümlüye Tanınan Olanaklar      

 

VUK’nun 144. ve 146.maddelerinde; defter, kayıt ve belgeleri arama sonucu el 

konulan yükümlünün vergisel ödevlerine ilişkin nasıl hareket edeceği düzenlenmiştir. 

Buna göre; 

- Yükümlü, ilgili memurun huzurunda, bu defter, belge, kayıt ve sair 

eşyalar üzerinde incelemeler yapabilir, bunlardan suret ve kayıtlar çıkarabilir(VUK 

144/3). 

- Defter ve vesikaların muhafaza altına alınmış olması, süresi gelen vergi 

beyannamelerinin verilmesi ödevini kaldırmaz. Mükellef beyannamesini tanzim için 

gerekli bilgileri defter ve vesikalardan yukarıdaki fıkra hükümlerine göre çıkarabilir. 

Mükellefin bu husustaki yazılı isteği yetkililerce derhal yerine getirilir(VUK 144/4). 

- Yükümlü vergi beyannamelerini süresinde verecekse de; 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(VUK 144/5).  

- Ayrıca yükümlü vergisel ödevlerine ilişkin, VUK’nun “mücbir sebepleri” 

düzenleyen 13 üncü maddesinin 1 - 3 üncü fıkralarıyla, “mühlet verme”yi düzenleyen 17 

nci madde hükümlerinden de koşulları dairesinde faydalanabilecektir(VUK 144/5-

                                                
693 Örnek Kararlar için bkz. TEZCAN/ERDEM/SANCAKDAR, s.198 vd. 
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parantez içi hüküm).          

- Arama neticesinde bulunan defter, belge ve kayıtların muhafaza altına 

alınması sebebiyle VUK 219.madde gereğince yapılamayan kayıtlar defterlerin geri 

verilmesinden sonra idare ile mükellef arasında kararlaştırılan münasip bir süre içinde 

ikmal edilir. Bu süre bir aydan az olamaz(VUK 146/1). 

- Mükellef defterleri arama sonucu muhafaza altına alındığında isterse, yeni 

defter tasdik ettirerek işlemlerini bu deftere kaydedip sonra iade edilen asıl deftere 

nakledebilir(VUK 146/2). 

                                                                                                                               

VI. ARAMALI VERGİ İNCELEMESİNİN SONUÇLARI 

 

1. Vergi Tarh Edilmesi 

 

Aramalar yapılıp, ele geçirilen defter, belge, kayıt ve diğer eşyalar incelendikten 

sonra, normal vergi incelemelerinde olduğu gibi, eğer tarh edilecek ikmalen veya resen 

vergi söz konusuysa,  inceleme elemanı bir vergi inceleme raporu düzenler. Düzenlenen 

bu rapor tarhiyatı öngörülen vergiler ve kesilmesi gereken cezalar için ilgili vergi 

dairesine gönderilir. Bu açıdan normal bir vergi incelemesine özgü yollar izlenir. 

Bununla ilgili vergi incelemesi konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılmıştı. Burada, 

özellikle Danıştay kararları ışığında, arama ve incelemelerde usule uyulmamasının 

tarhiyata etkisinden söz edilecektir.  

Aramalı vergi incelemesi, Anayasal temel hak ve özgürlüklere, konut 

dokunulmazlığı ve özel yaşama müdahale sonucunu doğurması nedeniyle VUK’nda 

istisnai vergi inceleme yöntemi olarak düzenlenmiş ve sıkı şartlara tabi tutulmuştur. Aynı 

zamanda arama kurumu Ceza Hukukunda bir koruma tedbiri olması, Anayasa, AİHS ve 

CMK’nun konularından biri olması nedeniyle, her şeyden önce bu düzenlemelere ve 

amacına uygun olarak tatbiki gerekir. Aksi hareket tarzı, yapılan tarhiyatı kusurlandırır. 

Nitekim Danıştay eski tarihli bir kararında, VUK’nun 143.maddesinde 

düzenlenen, aramada bulunanların saklanmasına ilişkin kurallar ile, 145/3.fıkrada yer 

alan tutanak düzenlenmesine ilişkin kurallara değinildikten sonra, Anayasanın kişi ve 

özel hayatın korunması ile gizliliği ilkesine istisna olan aramada, kanunla kesin olarak 

belirlenen tüm usul ve esas hükümlerine uyulmamasının, buna dayalı vergi ve ceza 
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tarhiyatını terkin sonucu doğuracağı belirtilmektedir694. Bu nedenle aramalı incelemenin 

her aşamasında, bu kurumun niteliğinden dolayı  hak ve özgürlüklere müdahalede 

Anayasal ve yasal sınırlara uyulmalıdır.   

 

2. Vergi Kaçakçılığı Suçu Raporu Düzenlenmesi 

 

Aramalı vergi incelemesinin amacı, vergi kaçakçılığı fiillerini ortaya 

çıkarmaktır. Arama sırasında ele geçirilen defter, kayıt, belge ve diğer eşyalar üzerinde 

yapılan incelemeler sonucunda, VUK 359.maddede yer alan vergi kaçakçılığı fiillerinin 

ve bu VUK 360.madde gereğince bu suçlara  iştirakin olduğu anlaşılırsa, olayın 

mahiyetini tüm delilleriyle açıklayıcı şekilde düzenlenecek “vergi kaçakçılığı suçu 

raporu”yla durumun soruşturmaya yetkili savcılığa bildirilmesi zorunludur. Bu konuda 

inceleme elemanının taktir yetkisi yoktur.  

Bunun yanında “bazı kaçakçılık suçlarının cezalandırılmasında usul” başlıklı 

VUK 367/1.fıkrasında; yaptıkları inceleme sırasında 359 ve 360 ıncı Maddelerde yazılı 

kaçakçılık veya iştirak suçlarını tespit eden vergi incelemesine yetkili elemanlarının 

keyfiyeti yetkili Cumhuriyet Savcılığına bildirilmeye mecbur oldukları belirtilmiştir.  

Burada Maliye Bakanlığının 306 sıra numaralı VUK Genel Tebliğine695 dikkat 

                                                
694 Danıştay 4.D, 10184/2171 Sayılı, 22.05.1974 T., Kararın gerekçesinin bir bölümünde; “…aramada 
bulunan ve kaplar içersinde vergi dairesine nakledilen defter ve belgelerin, gerek arama ve gerekse 
kapların açılması sırasında, kanunun amir hükümlerine uygun olarak  müfredatlı tutanak ile tespit 
edilmediğinin ve ayrıca inceleme sırasında kanuna aykırı olarak tespit olunan olaylar ve hesap 
durumları hakkında da tutanak düzenlenmediğinin taraflarca kabul edilmiş olması dolayısıyla sabit 
bulunmaktadır….aramada ne kadar ve ne nitelikte defter ve belge elde edildiği, kanunun emrettiği 
şekilde tespit edilmediğine göre, saptanan matrah farkları tamamen inceleme elemanının kanaat ve 
görüşüne dayanacağı…”  denilmektedir. ŞEKER, s.402.  
695 Maliye Bakanlığı VUK Genel Tebliği, Seri No:306, R.G.No:24789, R.G.T:18.06.2002, 
“Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, yapılan incelemeler sonucu sahte veya muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge kullandığı tespit edilen mükellefler için kasıt unsurunun araştırılıp araştırılmayacağı, bu 
belgeleri bilmeden kullandığı belirlenenler hakkında vergi suçu raporları düzenlenip düzenlenmeyeceği 
hususlarında duraksamaya düşüldüğü anlaşılmış ve aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek 
duyulmuştur….Maddede sahte belge, gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış 
gibi düzenlenen belge, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ise gerçek bir muamele veya duruma 
dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı bir şekilde 
yansıtan belge olarak tanımlanmıştır..Öte yandan, Türk Ceza Kanununun(3) 1 inci maddesinde suçlar; 
cürüm ve kabahat olarak belirlenmiş, aynı Kanunun 45 inci maddesinde de, cürümde kastın 
bulunmaması halinin cezayı kaldıracağı hükmüne yer verilmiştir.Buna göre; failin, fiilin oluşturduğu 
suçtan sorumlu tutulabilmesi için kastın mevcudiyeti gerekmekte, kasten hareket edilmiş sayılabilmesi 
için suçu oluşturan fiilin bilerek ve isteyerek işlenmiş olması, dolayısıyla da bunun araştırılması icap 
etmektedir.Yukarıdaki hükümler göz önüne alındığında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
belgenin gerek düzenlenmesinin gerekse kullanılmasının kaçakçılık suçunun oluşması yönünden ayrı 
ayrı değerlendirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 
belge düzenlenmesi, kastın karinesi olup, bunun ayrıca değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır. 
Ancak, gerçekte yapılan bir mal veya hizmet alımı karşılığında mal veya hizmeti sağlayan tarafından 
kendi belgesi yerine bir başka mükellefin belgesi verilebilmektedir. Bu gibi durumlarda iş veya 
hizmetin mahiyetine göre belgeyi alan tarafın bu belgenin mal veya hizmetin sağlandığı mükellefe ait 
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çekmek gerekir. Bu genel tebliğde; VUK 359.maddede düzenlenen sahte ve muhteviyatı 

itibariyle ile yanıltıcı belgelerin kullanımına ilişkin, kastın varlığının değerlendirmesini 

inceleme elemanlarının yapması gerektiği, bu belgelerin bilerek kullanıldığı sonucuna 

varılması halinde c.savcılıklarına vergi suçu raporu düzenlenerek suç duyurusunda 

bulunulmasını, bilmeden kullanıldığı sonucuna varılırsa vergi suçu raporu düzenlenmeyip 

haklarında suç duyurusunda bulunulmamasını, ancak yine de vergi zıyaına sebebiyet 

verilmesi halinde haklarında vergi zıyaı cezası kesilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

1982 Anayasasının 9.maddesi; “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız 

mahkemelerce kullanılır” hükmünü içermekte, 138.maddesinde ise; “Hakimler, 

görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı 

kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin 

kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge 

gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz….” düzenlemesini içerir. Buna göre yargı 

yetkisi Anayasa ile bağımsız mahkemelere verilmiş olup, hiçbir makam, merci hakimlere 

emir, talimat, telkin ve tavsiyede bulunamayacaktır. CMK’nun “hükmün konulması ve 

suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi” başlıklı 225.maddesinde; hükmün ancak 

iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verileceği, 

mahkemenin fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı olmadığı belirtilmiştir. 

Hakim kararını deliller, yargılamada oluşan tespitler ve kanaatine göre verir. Bir suç 

işlendiği sırada, suç kastının var olup olmadığı ancak yargılama sırasında ortaya çıkar ve 

bunun değerlendirmesi delilleri serbestçe taktir eden hakime aittir. Soruşturma sürecinde, 

bu süreci yürüten C.savcısının dahi kastın oluşup oluşmadığını tartışma yetkisi yoktur ve 

işlenmiş bir suçta sırf kastın yokluğundan bahisle takipsizlik kararı veremez.  

Tebliğin içeriğine bakıldığına, sahte ve yanıltıcı belgeleri bilmeden kullananların 

                                                                                                                                       
olup olmadığını bilemediği durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda sahte belgeyi 
kullanmış olan mükellefin, bu belgenin satın aldığı mal veya hizmeti sağlayana ait olmadığını bilip 
bilmemesi önem taşıyacaktır. Şayet kullanıcının belgenin sahte olduğunu bilmesi gerekiyorsa, bir başka 
deyimle, kasıt söz konusu ise burada 359 ncu maddede belirtilen anlamda bir sahte belge kullanımı söz 
konusu olacaktır. Aksi takdirde ise suçun manevi unsuru oluşmadığından durum madde kapsamında 
değerlendirilemeyecektir.Bu itibarla, kaçakçılık suçunun oluşması sahte veya muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belgenin bilerek kullanılıp, kullanılmadığının; diğer bir anlatımla, bu kullanımda kastın 
bulunup bulunmadığının değerlendirilmesine ve belirlenmesine bağlı bulunmaktadır. Yapılan 
incelemelerde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek, isteyerek kullanıp 
kullanılmadığının vergi incelemesine yetkili olanlarca değerlendirilmesi ve bu belgeleri bilerek 
kullandığı sonucuna varılan mükellefler için vergi suçu raporları düzenlenmesi, haklarında cumhuriyet 
savcılıklarına suç duyurularında bulunulması ile bu belgelerin kullanılması sonucu vergi zıyaına da 
sebebiyet verilmiş olması halinde 344 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca üç kat vergi ziyaı cezası 
kesilmesi gerekmektedir. Ancak; sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek kullanılıp 
kullanılmadığının araştırılmasında bu belgeleri bilmeden kullandığı sonucuna varılan mükellefler 
adına vergi suçu raporları düzenlenmemesi ve haklarında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurularında 
bulunulmaması icap etmektedir..”. 
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korunmaya çalışıldığı anlamı çıkıyor. Ancak bu iyi niyete rağmen; Yürütme Erkinin 

içinde yer alan vergi idaresinin, vergi incelemesi yapmaya yetkili elemanına, Yargı 

Erkinin ve bu erkin içinde bağımsız mahkemelerin yetkisine giren bir konuda 

değerlendirme ve yorum yapma yetkisi verilmesi, tebliğin amacını aşmaktadır. Bu 

şekilde, Maliye Bakanlığının mahkemeye ait olan suç unsurlarını değerlendirme 

yetkisini, bir düzenleme ile Bakanlık inceleme elemanlarına aktarması açıkça hukuka 

aykırıdır696.                           

                             

3. Aramanın Diğer Sonuçları, Yükümlünün Hakları ve Başvuru Yolları 

 

Aramalı vergi incelemesinin bu sonuçları yanında vergi incelemesi sonunda 

yapılacak işlemler ve yükümlünün hakları ve başvuru yollarını incelerken bahsetmiş 

olduğumuz; ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezası kesilmesi, 

kesilecek vergi zıyaı ve usulsüzlük cezalarında indirim talep etme, tutanaklara ihtirazı 

kayıt koyma, kesilecek vergi ve cezalara karşı dava açma, mücbir sebep konularında 

yaptığımız açıklamalar aynen burada da geçerlidir. Sadece aramalı vergi incelemeleri 

sırasında veya sonunda  düzenlenecek tutanakla yükümlünün vergi zıyaına VUK 359 

uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verdiği durumda bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak 

edenler hakkında ise bir kat olarak uygulanacaktır(VUK 144/3).   

VUK’nda aramalı incelemenin bir vergi kaçakçılığı fiilinin işlendiği zannıyla 

yapılması ve inceleme sonunda “vergi suçu raporu” düzenlenmesi ihtimali olduğundan 

özellikle uzlaşma ve pişmanlık konularına ayrıca değinmekte yararlı olacaktır. Bununla 

birlikte, aramalı incelemelere özgü olan, ihbar üzerine yapılan aramada ihbar sabit 

olmazsa, nezdinde arama yapılanın, muhbirin adını bilme hakkı da incelenecektir.  

        

a. Uzlaşma 

 

Yukarıda vergi incelemesi bahsinde uzlaşma ile ilgili gerekli açıklamalar 

yapılmıştı. Burada sadece arama kurumu açısından özellik gösteren durumlara 

değinilecektir.  

VUK Ek-1.maddede tarhiyat sonrası uzlaşmanın şartları düzenlenmiş olup, 

kanunun açık hükmü, Danıştay ve Yargıtay kararları karşısında aramalı vergi 

incelemesine bağlı olarak yükümlü hakkında vergi kaçakçılığı suçundan dolayı VUK 

                                                
696 SABAN, Vergi Hukuku, 3.Bası, s.236.   
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344/3.fıkrasına göre vergi zıyaı cezası kesilmesi halinde uygulanmayacağı açıktır.  

VUK Ek-11.maddede düzenlenen tarhiyat öncesi uzlaşma kurumuna gelince; 

4008 Sayılı Kanunun 22.maddesiyle değişen düzenlemeye kadar; vergi incelemesine 

dayanılarak salınacak vergilerle kesilecek cezalarda tarhiyat öncesi uzlaşma varılması 

halinde Yargıtay, vergi kaçakçılığı suçuna ilişkin eski içtihatlarında Ek-11.maddenin 

2.fıkrasından hareketle sanık hakkında beraat hükmü kurulması yönünde karar 

veriyordu697. Ancak 4008 Sayılı Kanun ve bu düzenlemeyi değiştiren 4369 ve 4444 

Sayılı Kanun değişikliklerinden sonra tamamen içtihatlarını değiştirmiş ve yerleşik 

içtihatlarında “tarhiyat öncesi uzlaşmaya cezai yönden hukuki sonuç bağlanamayacağı”na 

karar vermektedir698. Artık bu düzenlemelerden sonra yükümlünün tarhiyat öncesi 

uzlaşmaya gitmesi ve kaçakçılık cezalı tarhiyata rağmen uzlaşmaya varılmasının vergi 

kaçakçılığı suçunun oluşumunda ve bu suçtan ceza verilmesinde bir etkisi olmayacaktır. 

Böylece, tarhiyat öncesi uzlaşma bir “cezasızlık sebebi” değildir. 

 

b. Pişmanlık 

 

Pişmanlık ve Islah başlığını taşıyan VUK’nun 371.maddesinde eski ceza 

kanununda “faal nedamet”, 5237 Sayılı Yeni TCK’nda “Etkin Pişmanlık” durumuna 

benzeyen bir düzenleme vardır. Yeni TCK’nda özellikle mala karşı işlenen suçlar ve 

sahtecilik gibi suçlarda uygulama alanı bulan “etkin pişmanlık” düzenlemesinde, belli 

şartlarda faile hiç ceza verilmeyeceği, bazı hallerde cezasında indirim yapılacağı 

belirlenmiştir. Yeni TCK’nda “Etkin Pişmanlık” haline benzeyen, ancak ondan farklı 

olan bir düzenleme daha vardır. “gönüllü vazgeçme” denilen bu düzenleme “teşebbüs” 

                                                
697 Yargıtay 9.CD, E: 1991/001957, K: 1991/002317, T: 06.06.1991,”…İşini terk ederek işyerini 
kapatan sanığa yapılan 213 sayılı Kanunun 139/2. maddesine göre geçerli sayılan tebligat karşısında, 
Vergi Dairesi Müdürlüğünün cevabi yazılarında belirtilen uzlaşmanın tarhiyat öncesi uzlaşma olup 
olmadığı saptanmalı ve sonucuna göre olayda 213 sayılı Kanunun ek-11/2. maddesinin uygulanıp 
uygulanmayacağı tartışılmalıdır…”, YKD,  Kasım-1991, s.1758. Benzer karar için bkz. 9.CD, E: 
1993/000675, K: 1993/001665, T: 02.04.1993, Corpus, Arşiv No:9-57.   
698 Yargıtay 11.CD, E: 2001/011261, K: 2002/000142, T: 15.01.2002, “…Kaçakçılık cezalı tarhiyat 
yapılmasını gerektiren tespitler nedeniyle salınacak vergi ve kesilecek kaçakçılık suçu cezası, tarhiyat 
öncesi uzlaşma mevzuu yapılamaz. Buna göre 01.01.1995 tarihinden itibaren vergi idarelerine konu ile 
ilgili mükelleflerle tarhiyat öncesi uzlaşma yapma yasağı getirilmiş olup, yasağa rağmen tarhiyat 
öncesi uzlaşma yapılmış olunması halinde ek 11. maddeyi değiştiren 18. maddenin son fıkrası 
hükmünün geriye yürütülmesi mümkün olmayıp, uzlaşmaya cezai yönden hukuki sonuç 
bağlanamayacağı gözetilmeden hüküm kurulması hatalıdır...”, Corpus. 
    11.CD, E: 2000/005899, K: 2001/000409, T: 22.01.2001, “…Kaçakçılık cezalı tarhiyat yapılmasını 
gerektiren tespit nedeniyle salınacak vergi ve kesilecek kaçakçılık suçu cezası, tarhiyat öncesi uzlaşma 
konusu yapılamaz ve usulsüz olarak yapılan uzlaşma ceza hakimini bağlamaz…, YKD., Mart 2001, 
s.458, Bkz.benzer kararlar; 11.CD, E: 2001/003062, K: 2001/003840, T: 19.04.2001, YKD, Mart 2003, 
s.490, 1.CD,  E: 2000/005844, K: 2001/001232, T: 08.02.2001, 11.CD, E: 2000/000355, K: 
2000/000320, T: 09.02.2000, YKD, Mayıs 2000, s.800. 
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hükümleri içinde, TCK’nun 36.maddesinde699 yer alır.  

Bu iki düzenlemenin birbirinden farkı; gönüllü vazgeçme halinde; fail işlemeyi 

kastettiği suç tamamlanmadan vazgeçmekte veya kendi çabalarıyla neticenin 

gerçekleşmesini engellemekte olup, ancak o ana kadar yapılan hareketler ayrıca bir suç 

oluşturuyorsa sadece o suçtan sorumlu tutulmaktadır. Etkin Pişmanlık halinde; suç 

bütün unsurlarıyla tamamlandıktan sonra aldığını geri verme, failin zararı tazmin etme, 

soruşturmaya yardımcı olma gibi davranışlarla pişmanlık gösterilmelidir.  

VUK’nun 371.maddesindeki “pişmanlık” düzenlemesinin, gönüllü vazgeçme 

olarak da nitelendirilebileceği akla gelebilir. Ancak VUK’nda pişmanlık; yükümlülerin 

beyana dayalı vergilerde, işlemiş oldukları ve vergi kaybı sonucunu doğuran suçlardan 

pişmanlık duymaları halinde700, yani suç işlendikten, icra hareketleri tamamlandıktan ve 

netice gerçekleştikten sonra uygulandığından, yapılan açıklamaların701 aksine bu etkin 

pişmanlık (faal nedamet) halidir.  

Danıştay eski tarihli bir kararında; “…pişmanlık kurumunun amacı, yükümlüleri 

yasanın sert hükümleri karşısında güç ve yardımsız durumda bırakmamak, belirli bir 

hoşgörü ile hareket edilerek, yükümlüyü idareye yaklaştırmak, vergiye karşı direnci 

kısmak ve vergi duygusunun yerleşmesi ve kökleşmesini sağlamaktır…”702 demek 

suretiyle bu düzenlemenin amacını açıklamıştır. 

Pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen yükümlülerin, ihbar yada vergi 

incelemesine başlanmadan önce işledikleri vergi suçlarını vergi idaresine 

kendiliklerinden bir dilekçe ile haber vermeleri gerekir. VUK 371.maddede düzenlenen 

şartların gerçekleşmesi halinde pişmanlıktan faydalanabilirler703. Maddede yazılı şartların 

                                                
699 5237 Sayılı TCK, Madde 36 - (1) Fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi 
çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı 
cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile 
cezalandırılır”. 
700 ÖNCEL/ÇAĞAN/KUMRULU, Vergi Hukuku, s.221. 
701 SABAN, Nihal, Vergi Hukuku(Genel Kısım), s.342. 
702 Danıştay 7.D., 1166/2023 Sayılı, 25.11.1970 T.li Kararı, SABAN, Nihal, Vergi Hukuku(Genel 
Kısım), s.342, KANETİ, Selim, Vergi Hukuku, s.253. 
703 VUK 371.madde gereğince pişmanlıktan yararlanmanın şartları şunlardır; 
 -  Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir 
makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında 
ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır); 
- Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi 
incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (kaçakçılık 
suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması; 
- Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği 
tarihten başlayarak 15 gün içinde tevdi olunması; 
- Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden 
başlayarak 15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi; 
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gerçekleşmesi halinde, yükümlü hakkında vergi zıyaı cezası uygulanmayacak, vergi 

kaçakçılığı suçu(VUK 359) ve bu suça iştirak(VUK 360) hallerinde ise soruşturma ve 

kovuşturma yapılmayacaktır(VUK m.359-371). Ancak pişmanlık hükümleri emlak 

vergisinde uygulanmayacaktır(VUK 371/son).  

Bu düzenlemeden hareketle; vergi yükümlüsü hakkında ihbar resmi kayıtlara 

geçmeden yada nezdinde vergi incelemesine başlanmadan önce yükümlü yukarıdaki 

şartlar dahilinde pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecektir. Bu durumda herhangi bir 

ihbar olmaksızın incelemeye başlama zamanının tayini önem taşımaktadır. Bu konuda 

yukarda “incelemeye başlama” konusunda gerekli açıklamalar yapılmıştı. O halde 

yoklama denetimi ve bunun sonucunda düzenlenen yoklama fişi pişmanlık 

hükümlerinden yararlanmaya engel olmadığı gibi, bir ihbarın olmadığı durumda mutad 

vergi incelemesine başlanmadan, inceleme elemanının vergi idaresince görevlendirilmesi 

hali de pişmanlıktan yararlanmaya engel değildir.  

Burada aramalı vergi incelemesi açısından özellik gösteren durum; pişmanlık 

kurumunu düzenleyen 371.maddenin 1.fıkra 2.bendinde parantez  içinde yer alan 

“kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce” den ne anlamak 

gerektiğidir. Bilindiği üzere VUK’nda arama, vergi incelemeleri veya ihbar nedeniyle bir 

yükümlünün vergi kaçırdığına yönelik emareler bulunması üzerine yapılmaktadır. O 

halde aramalı vergi incelemeleri yönünden, arama yapılmadan önce yükümlünün 

pişmanlıktan yararlanması için “kaçakçılık suçu teşkil eden fiilin tespitinin” ne zaman 

yapıldığını belirlemek gerekir. Bunun için de önce, “şüpheli” kavramının ve kişinin ne 

zaman bu statüye girdiği tespit edilmelidir.  

5271 Sayılı CMK’nda “tanımlar” başlıklı 2.maddesinin 1.fıkrasında (a) ve (b) 

bentlerinde şüpheli ve sanık tanımı yapılmıştır. Buna göre; 

a) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişi, 

b) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, 

suç şüphesi altında bulunan kişidir. 

Kanun tasarısının 2.maddesi ile ilgili Hükümet Gerekçesinde; “…Şüpheli 

Kavramı; Yürürlükteki Kanunun kaynağını oluşturan Alman Kanununda suç işlediği 

sanılan kişi üzerindeki şüphenin kuvvet derecesine göre, değişik terimler 

kullanılmaktadır. Sanı (zehap) derecesindeki basit şüphe, somut fiilî olgularla 

                                                                                                                                       
- Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her 
ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci Maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme 
zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenmesi. 
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desteklenirse, kişi "şüpheli" statüsüne sokulmaktadır. Tasarıda, basit şüphe-kuvvetli 

şüphe ayırımının, insan hakları açısından taşıdığı önem dikkate alınarak, Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 

içtihadı da değerlendirilmek suretiyle, hakkında soruşturma yapılan kişi "şüpheli" olarak 

nitelendirilmiştir…” 

Adalet Komisyonu Gerekçesinde ise; “…Şüpheli kavramının içeriğinde bir 

değişiklik yapılmamış, sadece ifade biçimi düzeltilmiştir. Çünkü burada belirtilen bir 

kişiye verilen sıfatı karşılayan kavram "şüpheli" değil "şüphelilik"tir. "Sıfat" tabiri bir 

durumu ifade etmektedir. Oysa tanımlanmak istenen, şüphelinin içinde bulunduğu durum 

değil, bizzat şüphelinin kendisidir. Bu nedenle bent yeniden formüle edilmiştir...” 

Bu tanımlamalardan ve gerekçelerden hareketle AİHM’nin bu kavramı nasıl 

irdelediğine bakalım. AİHS’nin 6.maddesi “adil yargılanma hakkı”na ilişkindir. Bu 

madde gereğince adil yargılanma hakkı olan kişi, “bir suçla itham(isnat) edilen kişidir”. 

İtham-İsnat kavramı ise; sözleşme kapsamında özerk bir kavram olup, iç hukuktaki 

“itham” tanımından bağımsız olarak uygulanır704.  İsnadı şekli değil maddi anlamda ele 

alan AİHM uyuşmazlık konusu usul sürecinde görünenin ardına bakmakta ve bu süreçte 

hakim gerçek olguları araştırmaktadır; dolayısıyla, bir kişinin isnat altında olup olmadığı, 

kişinin statüsünü belirlemek üzere seçilen terimlere değil, yapılan işlemlerin içeriği ve 

maddi etkileri ile tespit edilir705.   

AİHM itham-isnat konusunda şu tanımı getirmiştir; “isnat: bir yetkili makam 

tarafından bir bireye suç işlendiğine dair bir iddianın bildirilmesi veya şüphelinin büyük 

ölçüde etkilendiği bir durumdur”706. Ayrıca AİHM, suç işlediği için bir kimse hakkında 

tutuklama emri çıkarılması, resmi olarak bir kişiye aleyhinde davanın bildirilmesi, 

gümrük suçlarını inceleyen yetkililerin bir kişiden kanıt göstermesini istemesi ve banka 

hesaplarını dondurması gibi halleri kişinin isnat altında olduğunun göstergeleri olarak 

kabul etmektedir707. 

Bu açıklamalardan hareketle aramalı vergi incelemesinde, mahkemeden arama 

kararı alınması durumunda “isnat”ın varlığı kuşkusuzdur. Ancak arama kararından önce, 

bir ihbar yada yapılmakta olan normal bir vergi incelemesi sırasında bir yükümlünün 

vergi kaçırdığına yönelik emare VUK 371.anlamında “vergi kaçakçılığı suçunun 

                                                
704 MOLE/HARBY, “Adil Yargılanma Hakkı”, s.14. AİHM.  
705 YALTI SOYDAN, “Adil Yargılanma Hakkı-II”, s.104. 
706 AİHM, Deweer-Belçika Davası, 27.02.1980 T., MOLE/HARBY, “Adil Yargılanma Hakkı”, s.14-
15.   
707 MOLE/HARBY, “Adil Yargılanma Hakkı”, s.15.  
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işlendiğine yönelik tespit midir?”. Yapılmakta olan normal bir vergi incelemesi sırasında, 

yükümlünün vergi kaçakçılığı fiillerini işlediğinin tespiti üzerine inceleme elemanınca 

tutanak tanzimi ve yükümlünün bunu imzalaması veya haberdar olması “bir tespit” ve bu 

bağlamda bir isnattır.  Ancak şu hususu da belirtilmelidir; herhangi bir vergi incelemesine 

başlanılması, bu bağlamda incelemeye başlandığına dair tutanak tanzimi,  başlı başına 

pişmanlıktan artık yükümlünün yararlanamayacağının bir göstergesi olan kanun 

hükmüdür(VUK 371/1.2.bent). Bu durumda, vergi incelemesine başlanmış olması 

halinde, yükümlü artık pişmanlıktan yararlanamayacaktır. 

Burada önemli olan “ihbar” müessesesinin değerlendirilmesidir. VUK 

371/1.1.bendinde; “Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir 

tarafından her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik 

edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması (Dilekçe 

veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.)” denilmektedir. Bu madde 

hükmüne göre, herhangi bir muhbir tarafından ihbar yapılması ve bunun resmi kayıtlara 

geçmesi durumu başlı başına artık yükümlünün pişmanlık hükümlerinden 

faydalanamayacağının göstergesidir.  

Ancak, vergi kaçakçılığı suçunun ihbar ile resmi makamlara bildirilmesi ve 

bunun tutanağa geçirilmesi durumunun, tek başına isnat kavramı için yeterli olmamalıdır. 

Sorun, VUK 371/1.2.bentte parantez içi hükümde yer alan “kaçakçılık suçu teşkil eden 

fiillerin işlendiğinin tespitinden önce” kavramı ile birlikte değerlendirilmelidir. İhbar 

üzerine vergi idaresi, ihbarın doğru olup olmadığı konusunda elindeki mevcut bilgilerden 

yararlanarak ve bir ön inceleme yaparak en azından ihbarın doğruluğu konusunda bir 

kanaat edinmelidir. Böylece; kaçakçılık fiillerinin işlendiğinin tespiti yapılana yada 

şüpheli statüsüne girene kadar pişmanlık hükümlerinden faydalanmalıdır.  

Danıştay bir kararında; mali polisin ihbar niteliği taşıyan bir yazısından sonra 

yapılan pişmanlık başvurusunun kabul edilemeyeceğine karar vermiştir708. Ancak bu 

                                                
708 Danıştay 11.D, E: 1997/004417, K: 1999/000896, T: 02.03.1999. “…Buna göre, pişmanlık 
hükümlerinden yararlanabilmek için pişmanlık dilekçesinin verildiği tarihten önce bir muhbir 
tarafından resmi mercilere ihbarda bulunulmamış olması gerekmektedir.Dosyanın incelenmesinden. ... 
Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "devletten haksız katma değer vergisi 
iadesi almak" konulu tahkikata esas olmak üzere yükümlü şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine 
gönderilen 18.6.1996 tarih ve 14868/96 sayılı yazı ihbar kabul edilip, 24.6.1996 tarihinde verilen 
pişmanlık dilekçesi kabul edilmemek suretiyle kaçakçılık cezası kesildiği, vergi mahkemesince söz 
konusu mali polis yazısının bilgi istemek amacıyla düzenlendiği ve davalı idarece bu yazıya istinaden 
bir inceleme başlatılmadığından söz edilerek dava konusu cezanın kaldırılmasına karar verildiği 
anlaşılmaktadır.Pişmanlık dilekçesi verilmeden önce mali polisçe davalı idareye gönderilen "Tahkikat" 
konulu yazı da yükümlü şirketin, "... şimdiye kadar aldığı katma değer vergisi iadesi tutarının 
bildirilmesi, eğer varsa vergi denetim raporunun gönderilmesi ve firmanın şu anda katma değer vergisi 
iadesi talebi mevcutsa tahkikat tamamlanıncaya kadar durdurulması" istenilmekte, davalı idarece 

 



 313 

karara konu olayda ilgili yükümlü hakkında mali polisçe yürütülmekte olan bir tahkikat 

vardır. Ve kişi artık şüpheli statüsüne girmiştir. Bu nedenle bu ihbarı, soyut bir ihbardan 

ayırmak gerekir. 

Kişinin şüpheli statüsüne girmesi basit bir şüpheye dayanmakta olup, bunun için 

o kişinin işlenen suçtan sorumlu olduğuna dair somut yaşanmış olayların, belli dayanak 

noktalarının bulunması gerekmektedir709. Şüphe, belirli vakıaların varlığını gerektirir ve 

bu vakıalar şüpheyi, herhangi bir emareye dayanmayan yalın tahminden ayırır710. Bu 

anlamda, yükümlünün vergi kaçakçılığı fiillerini işlediğinden şüphelenilmesi, bunun 

somut olaylara dayandırılması ve belli dayanak noktalarının bulunması gerekir. Bu 

nedenle, soyut bir ihbarın yapılması ve bunun kayıtlara işlenmesinin yeterli olmayıp, 

“kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin tespitinden önce” kavramı ile birlikte 

değerlendirilme yapılması gerekir. Bu tespit yapılana kadar da yükümlünün pişmanlık 

hükümlerinden (TCK anlamında “etkin pişmanlık”) faydalanabilmesi gerekir.  

Bununla ilgili diğer dayanak noktaları,  yukarıdaki incelenen Danıştay kararı ile 

birlikte TCK düzenlemesinin etkin pişmanlığa verdiği anlamdır. Özellikle malvarlığına 

karşı işlenen suçlarda uygulanan, bireyin pişmanlığını ifade eden davranışlarına karşı 

Yasada cezasızlık veya indirim hallerinin düzenlenmesi, bu bağlamda bir nevi Devletin 

malvarlığına karşı işlenen vergi kaçakçılığı suçu açısından da aynı anlamı vermek, 

konuyu ceza hukuku ilkeleri çerçevesinde değerlendirmek yerinde olacaktır.  

 

c. Yapılan Arama Sonunda İhbar ve İhbarcının Durumu  

                                                   

aa. İhbar Sabit İse 

 

Yükümlü nezdinde aramalı vergi incelemesi yapılmasına neden olan vergi 

kaçakçılığı fiillerinin varlığı, ihbar yada vergi incelemesi sırasında ortaya çıkmaktadır. 

Genellikle yazılı olarak ihbar yapılsa da; sözlü olarak yapılan ihbarlarda tutanağa 

geçirilmek suretiyle değerlendirmeye alınmalıdır. İhbar dilekçesi veya tutanağa geçirilen 

                                                                                                                                       
emniyet müdürlüğüne gönderilen 19.6.1996 tarih ve 17620 sayılı cevabi yazıda ise 1996 yılı Şubat, 
Mart ve Nisan dönemleriyle ilgili iadenin banka teminat mektupları karşılığı yapıldığı. Ocak dönemi 
iadesinin ise yapılmadığı ve bu dönemin incelemeye alındığı bildirilmiş olup bu haliyle bahsi geçen 
mali polis yazısının bir ihbar niteliği taşıdığı sonucuna varılmaktadır. Bu durumda, mali polisin ihbar 
niteliğindeki yazışım müteakip yükümlü şirketin davalı idareye verdiği dilekçe ile pişmanlık 
hükümlerinden yararlanması mümkün olmadığından adına kesilen kaçakçılık cezasının onanması 
gerekirken, kaldırılması yolunda verilen kararda isabet görülmemiştir”.DKD, Sayı:101, s.800. 
709 YALTI SOYDAN,  " Adil Yargılanma Hakkı-II", s. 105. 
710 YALTI SOYDAN, " Adil Yargılanma Hakkı-II", s. 105. 
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sözlü ihbar beyanı üzerine ihbarcının kimlik tespiti de yapılmalıdır. Çünkü aşağıda 

bahsedilecek ihbarın sabit olmaması halinde, nezdinde arama yapılan yükümlünün 

ihbarcının kimliğini öğrenme hakkı vardır(VUK 142/son).  

Yapılan ihbarda tüm delillerin gösterilmesi beklenemez. Yapılan ihbarın 

değerlendirmeye alınması için, yükümlünün vergi kaçırdığına yönelik bazı olaylardan 

bahsedilmesi gerekli ve yeterli kabul edilmelidir. Ancak ihbar, yükümlü nezdinde aramalı 

vergi incelemesi için tek başına yeterli olmamalı, bunun yanında vergi inceleme 

elemanınca bu ihbara ilişkin bir ön inceleme yapılıp, sonucuna göre arama talep 

edilmelidir. İhbara bağlı olarak yapılan arama sonunda ihbarın sabit olduğu durumda, 

yapılan ihbar ve ihbarcının durumuna ilişkin iki sorunla karşılaşılır. Birincisi; 1905 Sayılı 

Kanun gereğince ihbarcının “gizlenmiş vergileri haber verme ikramiyesi”nden 

yararlanma; ikincisi, ihbarcının kimliğinin gizliliği sorunu. 

    

aaa. 1905 Sayılı Kanun 

 

İhbar; bir suçun yetkili mercilere yazılı veya sözlü olarak bildirilmesi olup, 

haber veren kişiye muhbir denilir. Kural olarak bir suçun ihbarı para ile ödüllendirilmez. 

Ancak belli suçların ihbarı halinde, kanunlarla muhbire ikramiye ödenmesi 

öngörülmüştür. 1905 Sayılı Kanun711 bu düzenlemelerden biri olup, vergi kayıp ve 

kaçağının önlemek amacıyla, bunları haber verenlere ödenecek ikramiyelere ilişkin usul 

ve esaslar düzenlenmiştir. Kanun gereğince adından da anlaşılacağı üzere daimi 

vergilerde712 uygulanmakta olup, bu vergilere ilişkin vergi suçlarını ihbar edene belli 

şartlarda ikramiye ödenir.  

Bu kanuna göre haber verme ikramiyesinin ödenebilmesi için öncelikle bir 

muhbirin varlığı ve bu muhbirin kendini gizlememesi gerekir. İhbar neticesi yapılan 

inceleme bittikten sonra isimsiz ihbar mektuplarına sahip çıkanlara ihbar ikramiyesi 

ödenmediği gibi; ayrıca ihbar konuları ile vergi incelemeleri sonucu bulunacak matrah 

                                                
711 1905 Sayılı “Menkul ve Gayrimenkul Emvali ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin 
Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun”, Kabul Tarihi: 26/12/1931, 
Yayımlandığı R.G. Tarihi: 31/12/1931, Yayımlandığı R.G. Sayısı: 1990. 
712 Daimi Vergiler; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, BSMV, Gelir ve Kurumlar Vergileri 
Üzerinden Alınan Fon Payı, Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Taşıt Alım Vergisi, 
Özel Tüketim Vergisi, Emlak Vergisi, Damga Vergisi gibi, 
Geçici Vergiler; genellikle savaş, ekonomik kriz, doğal afetler gibi bazı durumlarda sıkıntıları 
gidermek amacıyla bir veya birkaç defa geçici olarak uygulanan, devamlılık göstermeyen vergilerdir. 
Düzce ve Gölcük depremleri sonrası uygulanan Ek emlak vergisi, ek motorlu taşıtlar vergisi gibi.  
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farkları arasında illiyet bağı bulunması gerekecektir713. Bunun yanı sıra, muhbirin 

inceleme bitmeden önce ihbarından vazgeçmesi veya ihbar ikramiyesi istemediğini 

belirtmesi hallerinde de ikramiye ödenmeyecektir. Kanunun 2/2.maddesi gereğince; 

Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli memurları ile, taktir ve tahrir 

komisyonlarının dışardan seçilmiş üyelerine görevli oldukları konuyla ilgili ihbar 

ikramiyesi ödenmeyecektir.  

İhbara ilişkin incelemeyi sonuçlandıran inceleme elemanı, inceleme raporunda 

ayrıca muhbire ihbar ikramiyesi verilip verilmeyeceğine ilişkin görüşünü belirtir yada bir 

yazı düzenleyerek bunu ilgili birime verir. Vergi inceleme elemanının raporu veya yazısı 

üzerine muhbire ikramiye ödenip ödenmeyeceğine Gelirler Genel Müdürlüğü karar 

verecektir. Muhbire ikramiye verilmesi yerinde görülmez ise, bu durum muhbire 

gerekçeli bir yazı ile tebliğ edilir. Buna yazıya karşı muhbirin genel hükümlere göre dava 

açma hakkı vardır. Muhbire ikramiye ödenmesi yerinde görülürse; kesinleşen vergi veya 

cezalar toplamı üzerinden kanunda belirlenen nispet ve oranlara göre ikramiye 

hesaplanarak ödenir714.  

 

bbb. Muhbirin Kimliğinin Gizliliği; 

 

İhbara bağlı olarak yapılan aramalı inceleme sonunda yükümlünün vergi 

kaçakçığı fiillerini işlediği anlaşılırsa, VUK 142/son gereğince vergi idaresinin muhbirin 

kimliğini nezdinde arama yapılan yükümlüye açıklama zorunluluğu yoktur. Bu aynı 

zamanda gereklidir de. Acaba bu durumda nezdinde arama yapılan yükümlü 4982 Sayılı 

“Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”715 hükümleri gereğince muhbirin kimliğinin açıklanmasını 

vergi idaresinden isteyebilecek midir?  

4982 Sayılı Kanununun 4.maddesinde herkesin bilgi edinme hakkı olduğu 

belirtildikten sonra; 5.maddede, kurum ve kuruluşlar her türlü bilgi veya belgeyi 

başvuranların yararlanmasına sunmakla yükümlü tutulmuşlardır. Ancak Kanunda 

belirtilen istisnai haller bilgi edinme hakkı kapsamı dışında bırakılmıştır. Kanunda 

istisnalar Dördüncü Bölümde belirtilmiş olup, bunlar arasında  “istihbarata ilişkin bilgi ve 

belgeler(Madde 18), “adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler(Madde 

                                                
713 BECEREN, Mehmet, “Gizlenmiş Vergileri Haber Verme İkramiyesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Nisan 
1999, Sayı:212, s.28.  
714BECEREN, s.29-30.   
715 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kanun No : 4982, Kabul Tarihi : 09/10/2003, R.G. Tarihi: 24/10/2003, 
R.G. Sayısı: 25269. 
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20)”de vardır. O halde bir yükümlünün vergi kaçakçılığı fiilleri işlediğine yönelik bir 

ihbar; istihbari bilgi olduğu gibi, bu ihbara bağlı olarak yapılan aramalı inceleme aynı 

zamanda bir adli soruşturma süreci olduğundan nezdinde vergi incelemesi yapılan 

yükümlü, ihbarın sabit olduğu bu durumda 4982 Sayılı Yasadan yararlanamaz. Aksinin 

kabulü, kişilerin ihbarda bulunmasını önleyeceği gibi, öngörülen amaçla da 

bağdaşmayacaktır. 

                                                                     

bb. İhbar Sabit Değil ise 

 

Vergi idaresine yapılan ihbar sonucu aramalı inceleme sonuçsuz kalmış ve 

ihbarın asılsız olduğu anlaşılmışsa VUK 142/son gereğince vergi idaresi, nezdinde arama 

yapılan yükümlünün talebi üzerine muhbirin kimliğini bildirmeye mecburdur. Muhbirin 

kimliğini öğrenen yükümlü, muhbire karşı “haksız fiil” hükümleri gereğince (BK 41.md), 

tazminat davası açabileceği gibi, muhbir hakkında C.savcılığına “iftira” fiilinden suç 

duyurusunda da bulunabilir.  

İhbar üzerine inceleme yapan denetçinin, asılsız ihbar durumunu raporunda da 

belirtip, durumu C.Savcılığına ayrıca bildirmesi gerekir. Bu bildirim(suç duyurusu -ihbar) 

üzerine Savcılık, muhbir hakkında “iftira”(TCK m.267) suçundan soruşturma yapar. 

Bildirimin (suç duyurusu) yapılmaması, inceleme elemanı açısından TCK 279.maddede 

belirtilen “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” yada “görevi ihmal” suçunu 

oluşturabilir.  

Burada önemli bir sorun vardır. İhbarın sabit olmaması deyiminden neyi 

anlamak gerekir. Bir yükümlünün vergi kaçırdığına yönelik bir ihbarda belirtilen 

olayların, yapılan inceleme sonunda gerçek olmadığının tespit edildiği, ancak ihbarda 

belirtilenden başka olaylarla vergi kaçakçılığı suçu işlendiği anlaşılırsa durum ne 

olacaktır? Bu durumda da vergi idaresi muhbirin kimliğini bildirmek zorunda mıdır? 

Yada yükümlünün muhbire karşı tazminat hakkı doğar mı? ve muhbirin TCK 

hükümlerine göre cezai sorumluluğu olur mu? 

VUK 142/son maddesinden güdülen amacın ihbarın sabit olduğu durumda 

ihbarcıyı korumak ve kollamak olduğu, bu nedenle ihbarın asılsız çıktığı, ancak 

yükümlünün ihbarda belirtilen olaylar dışında başka olaylarla vergi kaçakçılığı fiillerini 

işlediği anlaşılırsa; bu durumda muhbir iyi niyetli olmadığından ve ihbarın konusu ile 

yapılan inceleme sırasında ortaya çıkanlar arasında illiyet bağı bulunmadığından dolayı, 

yükümlü VUK 142/son gereğince muhbirin kimliğini öğrenebilmelidir. Bu durumda da 

muhbirin, yukarıda belirtildiği yollarla hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilebilmelidir.  
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Acaba yapılan bir ihbar üzerine yapılan aramalı inceleme neticesinde ihbarın 

sabit olmadığı anlaşılırsa; bu durumda inceleme elemanının hukuki ve cezai sorumluluğu 

doğar mı? bu durumda eğer inceleme elemanı kendisinden beklenen dikkat ve özeni 

göstererek ihbar sonrası, ihbarın doğruluğuna ilişkin gerekli ön incelemeyi yapmış, vergi 

kaçakçılığı fiillerinin işlendiğine dair elde ettiği emarelerle birlikte sulh hakimine 

başvurmuş ve aldığı arama kararı üzerine hukuka uygun bir arama ve vergi incelemesi 

yapmışsa; bu durumda tabidir ki; kendisinin hukuki ve cezai sorumluluğundan 

bahsedilemez. Ancak bunun aksine, soyut ihbar üzerine hiçbir araştırma yapmaksızın, 

birtakım soyut iddialarla arama talep etmiş ve her nasılsa arama kararı almış olduğu 

durumda, aramalı inceleme sonunda ihbarın sabit olmadığı anlaşılırsa yada aramayı 

hukuka aykırı olarak yaparsa; vergi inceleme elemanının hukuki ve cezai sorumluluğu 

doğabilecektir.   
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SONUÇ 

 
Vergi denetiminin bir tarafında, hükümranlık hakkından kaynaklanan 

vergilendirme yetkisine sahip ve vergi toplamak zorunda olan devlet, diğer tarafında ise 

vergi ödemek zorunda olan hak ve özgürlüklere sahip yükümlü bulunmaktadır. Devlet 

yükümlüler üzerinde vergi denetim yetkisini, vergi idaresinin denetime yetkili memurları 

marifetiyle kullandığında, bireyin Anayasa ve hukukun temel ilkeleriyle koruma altına 

alınan temel hak ve özgürlüklerine müdahale eder. Devlet ile bireyin karşı karşıya geldiği 

bu durum, uyulması gereken kuralların belirlenmesinin yanında, çözümlenmesi gereken 

birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu noktadan hareketle çalışma, vergi 

denetiminin hukuksal yapısı ve denetimle ilgili ortaya çıkan sorunları belirlemeye 

yöneliktir. Burada varılan sonuçlar başlıklar halinde özetlenecektir. 

1. Çalışmada ilk olarak devletin vergilendirme yetkisinden kaynaklanan 

denetim yetkisinin dayanağı ve bu yetkinin sınırlarının belirlenmesi gerekiyordu. 

Sorun Anayasa, AİHS ve yasal düzenlemeler bağlamında incelenmiştir;  

Bireyin sahip olduğu hak ve özgürlükler mutlak ve sınırsız değildir. Devlet belli 

şartlarda bunlara müdahale edebilir. Anayasanın 2. maddesinde belirtilen Cumhuriyetin 

sosyal niteliği, bireylere bazı haklar ve güvenceler vermenin yanında ödev ve 

yükümlülükler de getirir. Bireyler devletin sosyal niteliği gereği bu ödevleri yerine 

getirmek ve yükümlülüklere katlanmak mecburiyetindedirler.  Anayasanın 12/1 

maddesinde; “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak 

ve hürriyetlere sahiptir” denildikten sonra ikinci fıkrasında; temel hak ve hürriyetlerin, 

kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva 

edeceği belirtilmiştir. İşte Anayasanın 73.maddesiyle bireylere yüklenen “vergi ödevi”de 

kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklardan biridir. Devlet, 

vergi idaresinin yetkili memurları aracılığıyla yükümlüler nezdinde denetim yetkisini 

kullanırken; Anayasanın 73.maddesi bağlamında, “verginin genelliği”, “verginin mali 

güçle orantılı olması”, “verginin alınmasının zorunluluğu” ve “verginin zorla yürütüm 

yoluyla alınması” ilkeleriyle, yasal düzenlemeleri yapacağı vergi denetimlerine dayanak 

yapar.  

Demokratik hukuk devletinde Devlet, sahip olduğu hak ve yetkileri sınırsız 

kullanamaz. Temel hak ve özgürlükler, Anayasanın 13. maddesi gereğince; özlerine 

dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 

olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir ve bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, 

demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 
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aykırı olamaz. Temel hak ve özgürlüklerden; “özel hayatın gizliliği ve korunması”, 

“konut dokunulmazlığı”, “adil yargılanma hakkı” ve “mülkiyet hakkı” yükümlünün 

denetimine duyarlı haklardandır ve denetim sürecinde bu haklara devletin bir müdahalesi 

söz konusudur. Müdahalenen hukuka uygunluk ölçütünü; Anayasa ve hukukun genel 

ilkelerine uygun bir yasaya dayanması, bu yasanın açık ve belirgin olması ve devletin 

pozitif yükümlülüğünün bir gereği olarak da müdahaleye karşı bireylere yasal 

güvencelerin tanınması belirler.  

Ülkemiz AİHS’ne taraf olup, AİHM’nin yargılama yetkisini de kabul etmekle, 

Sözleşmenin tanıdığı hak ve özgürlükler açısından da konunun değerlendirilmesi gerekir. 

Vergi denetimi, Sözleşmede yer alan hak ve özgürlüklerden, özel ve aile yaşamına saygı, 

adil yargılanma ve mülkiyet haklarıyla ilişkilidir. AİHS’nin 1 Nolu Protokolünün 

1.maddesi “Mülkiyet Hakkı”nı teminat altına alırken  kural, bireyin mallarını barışçıl 

biçimde kullanma hakkına sahip olması iken, Devletin mülkiyet hakkına müdahale etkisi 

bulunan sosyal ve ekonomik politikaları uygulamada geniş bir takdir hakkı vardır. AİHM 

vergilendirme ve bu bağlamda vergi denetimleriyle mülkiyet hakkına müdahalenin meşru 

bir temele dayanıp dayanmadığını değerlendirir. Bunu yaparken de; toplumun genel 

yararının gerektirdiği taleplerle bireyin temel haklarının korunması için gerekli olan 

gereksinimler arasında adil bir denge gözetilip gözetilmediğini, adil dengenin 

gerçekleşmesinde amaçla kullanılan araç arasında orantılılık ilişkisinin kurulup 

kurulmadığı ile müdahale sonucu kişinin “bireysel ve aşırı bir yüke” katlanıp 

katlanmadığına bakar.  

AİHS’nin “Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkı”nı 

düzenleyen 8.Maddesinde; özel ve aile hayatının gizliliği, konut dokunulmazlığı ve 

haberleşme hürriyeti korunan haklar iken, bu hakların kullanılmasına bir kamu 

otoritesince ulusal güvenliğin, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, suçun 

önlenmesi, düzenin, sağlığın, ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 

için müdahale edilebilecek, ancak bu müdahale demokratik bir toplumda zorunlu olan 

ölçüde ve hukuka uygun şekilde yapılabilecektir. Mahkeme özel yaşam ve aile yaşamına 

saygı hakkına müdahaleyi değerlendirirken, bu müdahaleyi, hukuken öngörülebilirlik, 

meşru amaç ve demokratik toplumda gereklilik testlerine tabi tutmaktadır.  

Adil Yargılanma Hakkı Sözleşmenin 6.maddesinde düzenlenmiş olup, bu 

hakkın başlangıç noktası bir kişiye suç isnadıdır. Hakkın içeriğinde; mahkemeye 

başvurma hakkı, silahların eşitliği ilkesi, çekişmeli yargılama ilkesi ve susma hakkı gibi 

hak ve ilkelerle, masumiyet karinesi ve sanık hakları bulunmaktadır.  

Yukarıda belirtilen haklardan, nezdinde denetim yapılan vergi yükümlüsünün 
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yararlanıp yararlanamayacağı yada nasıl yararlanacağına ilişkin; konu vergi kaçakçılığı 

fiilleri olduğunda sorun yoktur. Bu fiiller ceza hukuku anlamında birer suç olup, 

yaptırımı cezai niteliktedir. Arama denetimin de, bu suçu kovuşturmaya yönelik bir tür 

adli kolluk faaliyeti olduğundan hareketle, nezdinde arama denetimi yapılan yükümlünün 

bu haklardan yararlanacağı kuşkusuzdur. Sorun, vergi denetimleri sırasında ve/veya 

sonrasında yükümlülerin vergi kanunlarına aykırı davranışları tespit edildiğinde, vergi 

idaresince kesilen “vergi zıyaı” ve “usulsüzlük” cezalarına ilişkindir. İdari para cezası 

şeklinde yaptırıma bağlanan vergi zıyaı ve usulsüzlük fiillerinin, ceza hukuku anlamında 

“cezai” niteliklerinden hareketle; AİHS ve Anayasal sınırlamalar (adil yargılanma hakkı, 

özel hayata ve aile hayatına saygı, mülkiyet hakkına müdahalenin sınırları) ve ilgili CMK 

düzenlemelerinin (şüpheli ve sanık hakları, yasak delil, hukuka aykırı arama vs),  bu 

cezaların kesilmesine gerekçe oluşturan denetimler ve denetime bağlı olarak uygulanan 

yaptırımlar söz konusu olduğunda da uygulanması gerekir. 

2. Vergi idaresinin yükümlüyü denetim araçları incelenirken; Anayasa ve 

AİHS ile teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklere yapılan müdahalelere  ilişkin 

değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmelerde ortaya çıkan sorunlar tespit edilip, 

bazı çözüm önerileri getirilmiştir. 

Yoklama denetimi sürecinde elkoymaya ilişkin iki önemli soruna değinilmiştir. 

Birincisi; yoklama sırasında kanuni defter ve belgeler dışında kalan ve vergi kaybının 

bulunduğuna emare teşkil eden defter, belge ve delillerin tespit edilmesi halinde, yoklama 

memurları tarafından bunlara VUK 127/1-c bendi gereğince el konulması durumuna 

ilişkindir. İkincisi ise; yoklama memurlarının VUK 127/e bendi gereğince yaptığı aracı 

bekletmek, trafikten alıkoymak, gereğinde malları satmak şeklinde gerçekleşen 

eylemleridir. Her iki eylemde ceza yargılama hukuku anlamında “elkoyma işlemi”dir. 

Anayasanın 20.maddesi ve CMK elkoyma muamelesini düzenleyen ilgili maddelerinde, 

nezdinde elkoyma muamelesi yapılanlara tanınan, “itiraz” gibi, hukuki güvencelere 

karşın VUK’unda yoklama sırasında yapılan elkoyma işlemlerine karşı  böyle bir 

düzenlemenin bulunmaması, Anayasa ve AİHS’nin özel ve aile yaşamına saygı hakkı 

(md.8) ile mülkiyet hakkını(1 Nolu protokolün 1.maddesi) düzenleyen maddelerine 

aykırılık teşkil etmektedir. Bu konuda VUK’nun 127.maddesinde, CMK’nun 

“elkoymaya” ilişkin hükümlerine yollama yapılarak ya da VUK’nda yapılacak açık bir 

düzenleme ile sorun giderilebilirdi. VUK’da yapılacak açık düzenlemenin; elkoyma 

hakim kararıyla olur şeklinde genel kural belirtildikten sonra, gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde, defterdarın yada defterdara ulaşılamıyorsa vergi dairesi başkanının 

yazılı emri ile elkoyma yapılabilir, hakim kararı olmaksızın yapılan el koyla işlemi yirmi 
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dört saat içinde hakim onayına sunulur. şeklinde yapılması düşünülebilir. Bu düzenleme 

Anayasaya aykırı olmaz. Çünkü, Anayasanın 20.maddesinde “gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış merci” ibaresi geçmektedir. Maddede, 

kanunla yetkili kılınmış merci ibaresinin yer almasınının nedeni, bazı kişilere de 

elkoyma emri verme yetkisiyle, özellikle vergi gibi uzmanlık gerektiren konularda etkili  

hareket sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir. Eğer amaç bu hallerde sırf savcıya yada 

kolluk amirine yetki vermek olsaydı, CMK’nda olduğu gibi metinde bu ibareye açıkça 

yer verilirdi. Böylece VUK’nda  defterdar, vergi dairesi başkanı veya vergi dairesi 

müdürüne bu yetki verilirse Anayasaya aykırılık durumu da söz konusu olmayacaktır. 

İncelemeyle ilgili tespit edilen çeşitli sorunlar vardır. Bunlardan biri de; 

işyerinde inceleme kuralına ilişkindir. VUK’nun 139.maddesinin amir hükmü gereği 

kural olarak inceleme işyerinde yapılır, dairede inceleme ise istisnai bir durumdur. 

İşyerinde inceleme imkanının olmadığı hallerde, bunun inceleme elemanınca ayrıca 

tespiti gerekir. Bu tespit yapılmaksızın doğrudan inceleme elemanınca yükümlüden defter 

ve belgelerin bir yazı ile istenmesi, yükümlünün süresinde defter ve belgeleri ibraz 

etmediğinden bahisle hakkında yaptırım uygulanması hukuka ve yasaya aykırıdır. Çünkü; 

inceleme elemanının işyerine gitmeden ve işyerinin müsait olup olmadığına ilişkin tespiti 

yapmadan, doğrudan yükümlüye göndereceği bir yazı ile “işyerinin müsait olup olmadığı 

ve işyerinde inceleme istenirse bunun bildirilmesi”ni isteyebileceğine dair VUK’nda bir 

düzenleme yoktur. Buna rağmen, inceleme elemanının doğrudan defter, belge ve kayıtları 

istemesi, yasal olmayan bir işlemdir. Aksinin  kabulü, VUK 139.madde de yer alan 

işyerinde inceleme kuralının, sırf inceleme elemanınca yükümlüye gönderilen söz konusu 

yazıya dayanılarak işlerliğini yitirmesi anlamına gelir ki,  bu hem incelemenin amacıyla 

bağdaşmaz, hem de yükümlüye yasadan kaynaklanmayan ek yükümlülük getirir.   

İnceleme sürecinde “mükellef hakları” da üzerinde durulması gereken bir 

konudur. Türk vergi hukukunda, inceleme sırasında denetçinin uyması gereken kurallar 

VUK’nda belirlenmiş olduğundan bunlara uyulması zorunludur ve vergi yükümlüsü 

açısından kısmen güvence sağlar. İncelemenin işyerinde yapılması kuralı, incelemeye 

başlamadan önce incelemenin konusunun ne olduğuna ilişkin bilgi alma hakkı, inceleme 

elemanın yetkili olduğunu gösterir belgeyi görme hakkı, incelemenin mesai saatleri 

içersinde yapılmasını isteme hakkı, inceleme sırasında her türlü itiraz ve mülahazalarının 

tutanaklara yazılmasını isteme hakkı gibi. Ancak bunlar yeterli olmayıp, denetim 

sürecinde yükümlünün, bilgi alma hakkı, başvuru ve itiraz hakkı, elde edilen bilgilerin 

gizliliği ve korunması hakkı, makul süre talep hakkı, özel hayatın gizliliği ve korunması 

hakkı gibi başka haklara da sahip olması gerekir. Gelir İdaresi Başkanlığı mükellef 
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hakları bildirgesi yayınlamış olmakla birlikte, bu bildirge, vergi idaresine bildirgedeki 

hususlara uymak konusunda bir hukuki bir sorumluluk yüklemez. Yine de bu bildirgede 

geçen “vergi ödemenin sadece bir yükümlülük değil vatandaş olma ve sorgulama hakkı 

olduğu bilinciyle” ibaresi, gelir idaresinin mükellef haklarında yeni bakış açısını gösterir.  

İnceleme sırasında defter ve belgelere elkoymayı düzenleyen VUK’nun 

141/2 maddesi gereğince; inceleme elemanının düzenlemiş olduğu tutanağı nezdinde 

inceleme yapılan yada mükellefin imzalamaması durumunda tutanakla ilgili defter ve 

belgelere elkonulması, ceza hukuku anlamda bir “elkoyma” muamelesidir. Bu 

özelliğinden dolayı, defter ve belgeler suç unsuru içeriyorsa, bunlara 5271 Sayılı Yeni 

CMK’nun 123 ve devamı maddelerindeki usullerle elkonulmalı, suç unsuru 

içermiyorlarsa bunlara elkonulmamalıdır. İlgilisinin tutanağı imzalamadığı durumda 

elkoyma muamelesi yerine, tutanağa ilgilisinin “imzadan imtina ettiği” yazılabilir. 

Vergi inceleme elemanlarının yaptıkları vergi denetimi bir tür kolluk faaliyetidir. Yapmış 

oldukları kolluk faaliyeti sırasında inceledikleri defter, belge ve her tür kayıtlarda suç 

unsuruna rastlarlarsa bunlara elkoymadan önce, yürüttükleri faaliyete uygun yasal 

düzenlemelere, bu anlamda CMK’nun ve Arama Yönetmeliğinin elkoyma konusundaki 

düzenlemelerine göre hareket etmeleri gerekir. Bu nedenle VUK 141. maddenin ikinci 

fıkrasına elkoyma konusunda CMK’nun ilgili maddelerine atıf yapılması uygun olacaktır. 

Mevcut düzenlemede elkoyma işleminin, yükümlünün tutanağı imzalamaktan çekinme 

sebebine bağlanması hukuka aykırıdır. Bu aykırılık, adil yargılanma hakkının içeriğinde 

yer alan “kendi aleyhine tanıklık etmeme hakkı”nın ihlali anlamındadır.  

Maliye Bakanlığının 306 sıra numaralı genel tebliğ düzenlemesi ile 

denetçilere verdiği taktir yetkisi, üzerinde durulması gereken bir konudur. VUK 

359.maddede düzenlenen sahte ve muhteviyatı itibariyle ile yanıltıcı belgelerin 

kullanımında, suçta kasıt unsuru değerlendirmesinin inceleme elemanlarına bırakılması 

şeklindeki bu düzenleme; Yürütme Erkinin içinde yer alan vergi idaresinin vergi 

incelemesi yapmaya yetkili elemanına, Yargı Erkinin ve bu erkin içinde bağımsız 

mahkemelerin yetkisine giren “suç kastının belirlenmesi” gibi bir konuda değerlendirme 

yapma yetkisi verilmesi tebliğin amacını aşmaktadır. Bakanlığın, mahkemeye ait olan suç 

unsurlarını değerlendirme yetkisini, bu düzenleme ile Bakanlık inceleme elemanlarına 

aktarması açıkça hukuka aykırıdır.                           

Arama (ve elkoyma)da; VUK’nun 147.maddesiyle kanunda açıkça 

düzenlenmeyen konularda CMUK’nun arama ile ilgili bulunan hükümlerine yollama 

yapıldığından, konu CMK’ndaki “arama” ve “elkoyma” hükümleriyle birlikte 

değerlendirilmiştir. Aramanın şartlarında biri, vergi kaçırıldığına yönelik emareler 
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bulunmasıdır. Ancak VUK’ndaki “emare” kavramının CMK’nda “makul şüphe” 

kavramıyla birlikte değerlendirilmesi ve “emare” kavramını yorumlarken, “makul şüphe” 

kavramına yaklaşılması gerekir. Bundan dolayı maddeye “emare” yerine “makul şüphe” 

teriminin konulması gerekir.  

Arama sırasında incelenmesi gereken birtakım defter, belge ve kayıtlara el 

konulacaktır. Ancak elkoymanın geçerli olması için, ya arama kararını veren sulh 

hakiminin kararında aranılacak eşyaları ve bunlara el konulacağını açıkça belirtilmiş 

olması, belirtilmediği durumda ise, bunlara elkoyma halinde hakimden “elkoymanın 

onanması” talep edilmelidir. Birinci halde hakimden yeni bir elkoymanın onanması 

talebinde bulunmak gerekmez. İkincisinde ise, aranılacak eşya yada elkoyma kararda 

belirtilmediğinden, elkoymadan itibaren 24 saat içinde hakimden elkoymanın 

onanmasına yönelik karar alınmalıdır. Aksi taktirde elkoyma geçersiz olacaktır.  Arama 

sırasında yükümlüden ayrı ve arama kararında belirtilmeyen, başka bir yükümlü veya 

kaçakçılık fiilleri ile ilgisi görülen diğer kişilerin defter, kayıt ve belgeleri elde edilirse 

CMK 117, 119 ve 127.maddeleri gereğince bunlara el konulması için ayrıca arama ve 

elkoyma kararı istenmelidir.  

VUK’da elkoyma konusunda özellik gösteren bazı durumlar vardır. Vergi 

kaçakçılığı suçu nedeniyle yapılan aramalar sırasında bu suçla ilgili bulunan ve devlet 

sırrı niteliğinde olan belgelere el konulamaz, incelenemez ve vergi kaçakçılığı suçunda 

ispat vasıtası olarak kullanılamazlar. Vergi kaçakçılığı suçuna yönelik arama sırasında ele 

geçirilseler ve vergilendirme ile ilgili olsalar bile, CMK 126 madde gereğince, şüpheli 

veya sanık ile 45 ve 46 ncı maddelere göre tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki 

mektup ve belgelere, bu belge ve mektuplar bu kişiler nezdinde ise el konulamayacaktır. 

Avukat bürolarında arama ve elkoyma konusunda ise, CMK 130.maddeye uygun hareket 

edilmesi, arama sonucu el konulmasına karar verilen şeyler savunmaya ilişkin ve avukat 

ile müvekkili arasındaki mesleki sırları içeren belgeler ise(vergilendirmeyle ilgili defter, 

kayıt ve belgeler bu kavram içine girmez) CMK 130/2 maddenin uygulanması gerekir. 

VUK 145 maddesinde; aramada bulunan defter, kayıt ve belgelerin en geç üç 

ay içinde inceleneceği, bu süre içinde inceleme bitmezse, sulh hakiminin vereceği karar 

üzerine bu sürenin uzatılabileceği belirtilmiştir. VUK’nun 145.maddesinde inceleme 

süresi ile ilgili CMK’nda olmayan özel bir sürenin öngörülmüş olması ve bu sürenin 

ancak hakim kararı ile uzatılması ve bu şekilde denetime tabi tutulması karşısında; 

VUK’ndaki arama sonucu elkonulan şeylerin iadesi 3 aylık inceleme süresi bitene kadar 

istenemez. Fakat, bu sürenin hitamında inceleme tamamlanmamış, defter ve belgeler iade 

edilmemiş ve hakimden ek süre alınmamışsa, elkoyma işleminin devamında hakim kararı 
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bulunmadığından, VUK 145/1-2 maddenin amir hükmü ve CMK 127 ve devamı 

maddeleri karşısında artık elkoymanın geçersiz olduğu söylenebilir. Hakim kararı ile 

sürenin uzatıldığı durumda ise, bu karara karşı ilgililer itiraz ederek defter ve belgelerin 

iadesini isteyebilmelidirler. İncelemede belirli bir sürenin düzenlenmemesi veya çok uzun 

süreli incelemenin adil yargılanma hakkının içereğinde yer alan “makul sürede 

yargılanma hakkı”nın, usulsüz elkoyma ise “mülkiyet hakkı”nın ihlali anlamına 

gelecektir.  

Arama ve elkoyma işlemleri birbirinden ayrı düşünülemez. VUK 147.madde 

hükmüyle aramaya ilişkin CMK’na yapılan yollamanın, elkoyma açısından da geçerli 

olduğu düşüncesinden hareketle; CMK 129.maddede yer alan postada elkoymaya ilişkin 

düzenleme, postada el konulacak eşya vergilendirmeyle ilgili olduğunda da 

uygulanmalıdır.  

Bilgi toplama konusunda; kişisel nitelikli verilerin kamusal organlar tarafından 

toplanması, işlenmesi, değerlendirilmesi, devri vs. faaliyetler karşısında kamusal iktidarın 

sınırlanması anlamında bireyin hakları vardır. Anayasada kişisel verilerin korunmasına 

hizmet eden düzenlemeler ise; hukuk devleti ilkesi (AY.md.2), bireyin maddi ve manevi 

varlığını serbestçe geliştirme hakkı (AY. md.17/I), insan onuru (AY. Başlangıç par. 6), 

özel yaşamın ve aile yaşamının gizliliği hakkı (AY.md.20), konut dokunulmazlığı 

(AY.md.21), haberleşmenin gizliliği (AY.md.22), dini ve vicdani kanaatleri açıklamaya 

zorlanamama (AY. md.24/III), düşünce ve kanaatleri açıklamaya zorlanamama (AY. md. 

25/II) gibi temel hakları içeren düzenlemelerdir. VUK 5.maddede düzenlenen vergi 

mahremiyeti ile ilişkili, 152. madde de, istihbarat arşivlerinde toplanan bilgilerin gizli 

olarak saklanacağı belirtilmiştir.  Bu madde gereğince; yükümlünün özel hayatına ait 

“şahsi sır”, iş hayatına ait “ticari sır” ve meslek hayatına ait “mesleki sır” niteliğindeki 

bilgiler vergi mahremiyetinin konusunu oluşturur. Bir devletin yetkili temsilcileri 

tarafından bir birey hakkında rızası olmaksızın kişisel veri toplaması, her zaman söz 

konusu kişinin özel hayatını ilgilendirdiğinden, AİHS’nin 8.maddesi kapsamında 

değerlendirilir. AİHM kararlarında, ne tür bilgilerin kaydedileceği, hakkında bilgi 

toplama ve saklama gibi gözetim önlemlerinin alınabileceği insan kategorileri, bu tür 

önlemlerin hangi şartlarda alınabileceği, izlenecek prosedür, ne kadar eski bilgilerin 

saklanacağı veya bu bilgilerin ne süreyle saklanacağı, uygulanan önlemler ve saklanan 

bilgilerin denetlenmesi sorununa değinmiş, bunlara olumlu yanıtlar aramıştır.  

Burada kişisel verilerin korunması ve saklanması yanında bir diğer önemli konu 

ise; kişisel verilerin üçüncü kişilere ve kamuya ifşası sorunudur. Bir bireyin özel 

hayatı ve aile hayatı açısından kişisel verilerin korunması temel bir öneme sahip iken, bu 
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verilerin üçüncü kişilere ve kamuya açıklanması daha ağır bir biçimde özel hayata 

müdahale anlamı taşıdığından; bu yapılırken ulaşılmaya çalışılan amaç ve verilerin 

kullanımı hakkındaki önlemler göz önünde bulundurularak, bilgilerin ifşasındaki kamu 

yararının, bireyin mahremiyet hakkından daha ağırlıklı ve önemli olması gerekir.  

Vergi yükümlüsünün bilgi isteme hakkına gelince; bireyin özel yaşam hakkı, 

kendisi ile ilgili toplanan bilgilerin korunması yanında, bu bilgilere ulaşma ve düzeltme 

haklarını da içerir. Konuyu Sözleşmenin 8.maddesi kapsamında değerlendiren AİHM, 

bireyin kendi hakkındaki kişisel verilere erişimine ilişkin olarak; öncelikle bireyin bu 

konuda temel bir hakka sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu tespitten sonra, kamu yararı 

açısından nesnel ve güvenilir bilgi edinmek ve gizli bir kamu kayıt sistemi oluşturmak 

arasında önemli bir bağın bulunduğu ve erişimin kayıtlara katkıda bulunanın onayına 

bağlı olduğu bir sistemin en azından 8.maddeye uygun olduğunu belirler. Ancak kayıtlara 

katkıda bulunan bir tarafa ulaşılamadığı veya söz konusu tarafın uygunsuz biçimde 

rızasını vermediği durumlarda; bilgilere erişim izninin verilip verilmeyeceği konusunda 

nihai karar verecek bağımsız bir otorite bulunması, bireyin kendini temize çıkarmak ve 

cezasını hafifletmek amacıyla yetkili makamlar tarafından toplanan veya toplanabilecek 

tüm ilgili unsurlara erişme olanağına da sahip olması gerektiğini söyler.  

Anayasanın 74.maddesindeki “dilekçe hakkı” ve “Bilgi Edinme Kanunu”  

yükümlünün bilgi edinme hakkına ilişkin değerlendirilmesi gereken düzenlemelerdir. 

Bunun yanında AİHS’nin 8. maddesine karşılık gelen 20.maddesindeki  bireyin özel 

yaşam hakkı, kendisi ile ilgili toplanan bilgilerin korunması, bilgilere ulaşma ve düzeltme 

haklarını da içermektedir. Bununla birlikte adil yargılanma hakkının içeriğinde yer alan 

silahların eşitliği ilkesinden de hareketle, kişi kendini savunmak için gerekli bilgi ve 

belgelere ulaşma hakkına da sahip olmalıdır. VUK 413.maddede yükümlülerin vergi 

idaresinden “vergi durumları” hakkında izahat isteyebilecekleri belirtilmiştir. Bu 

maddede belirtilen yükümlülerin vergi idaresinden isteyebilecekleri izahat talebi “vergi 

durumları” hakkında olup, vergi istihbarat arşivindeki kendi, ailesi ve işletmesi hakkında 

tutulan bilgileri kapsamaz. Ancak; 4982 Sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve 3071 

Sayılı “Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun” hükümleriyle birlikte sorun 

değerlendirilebilir. 4982 Sayılı Kanunun 23.maddesinde “ticari sır” niteliğindeki bilgiler, 

bilgi edinme hakkının istisnasını oluşturur. Madde metninde “Ticari sır” niteliğindeki 

bilgi ve belgelerden kastedilenin, bilgi edinme hakkından yararlanacak olanın dışında, 

üçüncü kişiler hakkındaki “ticari sır” niteliğinde olanları kapsadığı anlaşılmalıdır. Bu 

değerlendirmeye göre, yükümlünün VUK hükümlerine göre kendisi veya işletmesi 

hakkında toplanan bilgi ve belgeler “ticari sır” değildir. 4982 S.K.’na ilişkin bu 
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değerlendirler, Anayasanın 74.maddesi ve AİHS ve AİHM kararları ışığında; VUK’nun 

bilgi toplama hükümlerine göre yükümlü hakkında vergi idaresince toplanan ve vergi 

istihbarat arşivlerinde saklanan bilgi ve belgeler “bilgi edinme hakkı” kapsamı içersinde 

değerlendirilmeli ve vergi yükümlüsü, vergi idaresince VUK’nun 148 vd.maddeleri 

gereğince kendisi, ailesi veya işletmesi hakkında toplanan ve vergi istihbarat arşivlerinde 

saklanan bilgileri 4982 Sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”nda belirlenen usullerle 

öğrenebilmelidir.    

3. Vergi denetiminin, aynı zamanda bir delil toplama süreci olması; 

toplanan delillerin ispat vasıtası olarak kullanımıyla ilgili sorunları da gündeme 

getirir.  

 İdari yargının bir bölümü olan vergi yargısında delil serbestliği ve resen 

araştırma ilkesi geçerlidir716. Ancak vergi hukukunda “yemin” ve “vergiyi doğuran olayla 

açık ve doğal ilgisi bulunmayan tanık ifadesi” de ispat vasıtası birer delil olarak kabul 

edilmez. Vergi uyuşmazlıklarında, özel hukuk uyuşmazlıklarının aksine, davanın 

taraflarından vergi idaresinin delillere ulaşmada yükümlüye göre daha avantajlı olduğu 

açıktır. Vergi yargısında resen araştırma ve delil serbestliği ilkeleriyle, hakimin 

uyuşmazlıkla ilgili bilgi ve belgeleri davaya dahil etme yetkisine sahip olması, taraflar 

arasındaki bu dengesizliği ortadan kaldırır.  

Vergi hukukunda MK 6.madde anlamında “ispat yükü” bulunmamakla birlikte, 

VUK 3/B/3’deki “hayatın olağan akışı” ve diğer maddelerindeki “yasal karineler”, adli 

yargı yeri kararlarının ilk görünüş karinesi, vergi kaçakçılığı suçlarında kast karinesi ve 

bildirim, defter ve belge düzenine ilişkin vergi hukukunun kendine özgü karinesi olan 

“ilk görünüş karinesi”nin ispat yükü açısından değerlendirilebilir.   

Vergi denetimlerinde toplanan, denetim sonunda yapılacak işlemlere dayanak 

olan delillere, ceza hukuku ilkeleri açısından bakıldığında; temel haklara müdahalenin 

sınırı aşıldığında ve yasak yöntemlerle delil elde edildiğinde, bunlar yargılamada sanık 

aleyhine kullanılamaz ve hükme esas alınamazlar. Vergi denetimleri sonucu tespit edilen 

vergi kaçakçılığı suçlarında, Anayasa’da yer alan ve yeni CMK düzenlemesinde de 

ayrıntılı olarak yer verilen bu kuralların uygulanacağı kuşkusuzdur. Vergi denetimlerinde 

hukuka aykırı elde edilen deliller; vergi idaresince uygulanan ve cezai nitelik taşıyan 

“vergi zıyaı” ve “usulsüzlük” yaptırımlarına da gerekçe yapılmamalıdır. Aksi davranış 

vergi mahkemesinde cezanın iptali sonucunu doğurmalıdır.  

                                                
716 GÖZÜBÜYÜK, Şeref/ TAN, Turgut, İdare Hukuku, II.Cilt İdari Yargılama Hukuku, 
Güncelleştirilmiş Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2003, s.983 vd., CANDAN, Turgut, Açıklamalı İdari 
Yargılama Usulü Kanunu, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara 2005, s.55, 784 vd. 
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Nezdinde denetim yapılan kişinin, denetime karşı duyarlı olan hak ve 

özgürlüklerine müdahale AİHS ve Anayasanın belirlediği sınırlara uyularak yapılmalı, 

CMK ve diğer mevzuat hükümlerine  uygun hareket edilmelidir. Sınırın aşılması, vergi 

denetimi ve denetim sonunda yapılacak işlemlerin hukuka aykırılığını gündeme getirir. 

Hukuka aykırılık ise, işlemin iptali sonucu doğurması yanında, aynı zamanda bir 

haksızlığı ifade eder. Haksızlık ise hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılanır. Hukuki 

yaptırımı, meydana gelen haksızlığın kişide oluşturduğu maddi ve manevi zararların 

tazmini iken; cezai yaptırımı, hapis veya adli para cezasıyla, kamu görevlisinin disiplin 

cezası olabilmektedir.  

Sonuç olarak; VUK’nda vergi denetim yolları; Anayasa, AİHS ve CMK 

hükümlerine uygun olarak yeniden yazılmalı, “mükellef hakları”na da yasada yer 

verilmeli, vergi denetiminin bir tür adli kolluk faaliyeti olduğundan hareketle, bu süreçte 

kişi hak ve özgürlüklerine müdahalenin sınırı aşılmamalıdır.  
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