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VERGİ İNCELEME SÜRECİ ; DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEYEN MÜKELLEF 

                   Vergi incelemesi mevzuatta “ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, 

tespit etmek  ve sağlamak” olarak tanımlanmıştır. Vergi incelemesi gerekli olduğunda 

yapılacak fiili envanter, yoklama veya arama sonucu ele geçirilecek defter ve belgeler ile 

araştırma sonucu elde edilecek bilgi ve bulgular da dahil olmak üzere, mükellefin defter, belge, 

hesap ve kayıtlarının  incelenmesi suretiyle mükellef tarafından ödenmesi gereken vergilerin 

doğruluğu saptanır.  

Vergi İnceleme Süreci : 

 

 İncelemeye tabi olana, bunun mevzuunu işe başlamadan önce açık olarak izah ederler.  

 Vergi incelemesine başlanıldığı hususunu bir tutanağa bağlayarak bir örneğini nezdinde 

vergi incelemesi yapılana verirler. Ayrıca, tutanağın bir örneğini bağlı olduğu birime, diğer 

örneğini de ilgili vergi dairesine gönderirler.  

 Nezdinde inceleme yapılanın muvafakatı olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında inceleme 

yapamazlar veya buna devam edemezler. (Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili 

emniyet tedbirlerinin alınması bu hükmün dışındadır. Ancak bu gibi tedbirler, incelemelerin 

yapıldığı yerdeki faaliyeti sekteye uğratmayacak şekilde yapılır.) 

 İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir vesika nezdinde inceleme yapılana verilir.  

 Vergi kanunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı 

vergi inceleme raporu düzenleyemezler. Ancak, bu düzenlemelerin vergi kanunlarına aykırı 

olduğu kanaatine varırlarsa bu hususu bağlı oldukları birimler aracılığıyla Gelir İdaresi 

Başkanlığına düzenleyecekleri bir rapor ile bildirirler. 

 İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, 

sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla altı ay, katma değer vergisi iade incelemelerinde 

ise en fazla üç ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. 

 

                Vergi inceleme süreci, rapor değerlendirme komisyonlarının değerlendirmesi ile son 

bulmaktadır. Bu aşamadan sonra ise mükelleflerin kullanabileceği çeşitli hukuki yollar söz 

konusudur. Bunlar; Uzlaşma, cezada indirim ve yargı yoludur.  

                Vergi inceleme elemanlarınca inceleme öncesinde, ibrazı talep edilen defter ve 

belgelerin mükelleflerce ibrazı gerekmektedir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 30. Maddesinin 

2. Fıkrasında tutulması mecburi olan defterlerin vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara 

herhangi bir sebeple ibraz edilmemesi re’sen tarh işlemini doğuracaktır. Kanunda ‘herhangi bir 

sebep’ ibaresi kullanılarak mücbir sebep ile mücbir olmayan sebep bakımından bir ayrım 

yapılmamıştır. Ancak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 08/02/2019 tarih ve E:2013/3, 

K:2019/1 Sayılı kararıyla yargılama aşamasına ilişkin daha özel bir düzenleme getirilmiş olup 

mücbir sebep bulunması ve bulunmaması bakımından ikili bir ayrıma gidilmiştir. Mücbir sebep 

re’sen tarh sebebi iken; mücbir sebep bulunmaması halinde mükellef ‘defter ve belgelere 

ulaşamadığını ulaştığında ibraz edeceğini’ de beyan ederse yargılama aşamasında mükelleften 

defter ve belgeleri ibraz etmesi istenmelidir. İçtihatları Birleştirme Kararının ilgili kısmı şu 

şekildedir; 
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1. “Defter ve belgelerin kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep nedeniyle 

incelemeye ibraz edilmemesi re’sen tarh nedeni olmakla birlikte, ibraz ödevinin 

yerine getirilmediğinden bahisle yapılan tarhiyatın hukuk uygun düşmeyeceği, 

2. Kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın defter ve belgelerini 

incelemeye ibraz etmeyen mükellef adına ibraz ödevini yerine getirmediğinden 

bahisle yapılan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatına karşı açılan 

davada, defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen mükellef adına ibraz ödevini 

yerine getirmediğinden bahisle yapılan vergi tarhiyatına karşı açılan davada, defter 

ve belgelerin mahkemeye sunulabileceğinin ileri sürülmesi halinde, söz konusu 

defter ve belgeler mahkemece istenilip, vergi idaresi  de haberdar edilerek, 

vergilendirmenin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği 

hakkında.” 

 

 Karardan açıkça görüleceği üzere, re’sen tarh işlemi ancak defter ve belgelerin kanunen 

ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep nedeniyle incelemeye ibraz edilmemesi halinde 

yapılabilmektedir. Mükellef tarafından sadece defter ve belgelere ulaşılaması kanunen ve 

hukuken kabul edilebilir bir mücbir sebep sayılmamaktadır. Örneğin, mücbir sebep 

bulunmamasına rağmen ibraz ödevini yerine getirmediğinden bahisle vergi ziyaı cezası verilen 

mükellefin vergi katma değer vergisi tarhiyatına karşı açmış davada söz konusu defter ve 

belgelerin Mahkeme tarafından istenmesi ve işbu defter ve belgeler üzerinden tarhiyatın 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, re’sen yapılan tarhiyat sonucu verilen karar 

Danıştay tarafından bozulacaktır.  

Yukarıda belirtmiş olduğumuz nedenlerle, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 

08/02/2019 tarih ve E:2013/3, K:2019/1 Sayılı kararından önce verilen kararlarda Mahkeme 

tarafından mükelleften inceleme öncesi defter ve belgelerin ibrazı talep edilmemiş ve re’sen 

tarhiyat işlemi yapılarak verilen karara karşı Bozma kararı verilecektir. Her ne kadar kazanılmış 

bir hak orataya çıksa da, kazanılmış hakkı doğuran konu hakkında daha sonradan bir içtihadı 

birleştirme kararı alınmış olması ya da geçmişe etkili bir yeni kanun çıkması usulü kazanılmış 

hakkı da ortadan kaldırmaktadır. Yani, taraflardan birinin lehine sonuçlanan bir karar bulunsa 

da Danıştay İçtihatları Birleştirme kararı gereğince yeniden yargılama yapma zarureti hasıl 

olacaktır. Zira, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 40’ncı maddesine göre İçtihadı Birleştirme 

Kurulu Kararlarına, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare uymak 

zorundadır. 

Ayrıca belirtmekte fayda görülen diğer bir husus ise, İnceleme esnasında 213 Sayılı 

Vergi Usul Kanunun 141. Maddesince düzenlenen tutanaklara mükellefin her türlü ihtirazi 

kaydı geçirilmesini talep edebilme hakkıdır. Mükelleflerin tutanağa geçmesini istedikleri 

beyanlarının vergi inceleme elemanlarınca aynen geçirilmesi gerekmektedir. Kanunun ilgili 

maddesinde bu durum, İlgililerin talep etmesi halinde itiraz ve mülahazaraların Tutanağa 

geçirilmesi gerekmekte olup düzenlenen tutanakların bir nüshasının mükellefe veya nezdinde 

inceleme yapılan kimseye bırakılması gerektiği şeklinde düzenlenmiştir. 

Vergi İnceleme Süreci, hukuki bir süreç olup dayanak ve sınırları hukuk kurallarıyla 

belirlenmiştir. Tarafların işbu kurallara uygun davranması gerekmekle birlikte vergi incelemesi 

sırasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak site içerisindeki iletişim bilgilerimizden 

tarafımıza ulaşabilirsiniz. 


