
 

 

 

 

 

ÖZET 

      Günümüzde devlet üstlenmiĢ olduğu görevleri kamu harcamaları yoluyla 

gerçekleĢtirmektedir. Söz konusu harcamaların finansmanı büyük ölçüde vergilerle 

karĢılanmaktadır. Kamu gelirlerinin %80-90 ini oluĢturan vergilerin,  ülkelerin ekonomik ve 

sosyal yapıları üzerinde yarattığı olumlu yada olumsuz etkiler özel bir dikkat göstermeyi 

zorunlu kılmaktadır. Bu etkilerin olumlu Ģekilde geliĢebilmesi, vergi kaybının önlenmesi ve 

vergi güvenliğinin sağlanması için çeĢitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de, 

ödenen verginin gerçeğe uygunluğunu saptamaya, hata ve suçları önlemeye, düzeltmeye 

yönelik olan ''vergi incelemesi'' dir.  

      Devletin egemenlik hakkına dayanarak aldığı vergi gelirleri içinde küçümsenmeyecek 

bir paya sahip olan, serbest meslek kazançları üzerinden alınan vergilerin,  uygulanan 

vergileme tekniği ve yetersiz denetleme nedeniyle söz konusu gelirlerin tümüyle 

vergilenemediği gözlemlenmektedir. Bu nedenle devletin elinde tuttuğu denetim 

mekanizmasını yaygınlaĢtırması zorunlu olmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Serbest Meslek, Serbest Meslek Erbabı, Ġnceleme, Denetim, 

Revizyon 

 

 



 

GĠRĠġ:  

 ÇalıĢmanın birinci bölümde,  genel olarak serbest meslek faaliyeti, serbest meslek 

kazançları ve serbest meslek kazancının saptanması konusunda bilgiler verilip,  G. V. K. nun 

serbest meslek kazançlarına iliĢkin amir hükümleri anlatılmıĢtır.  

      Ġkinci bölümde ise,  serbest meslek faaliyetlerinden avukatlık ele alınarak, 

kazançlarının nasıl denetlenebileceği ve bazı gelirlerini gizlemeleri durumunda inceleme 

elemanının neleri dikkate alabileceği konusunda açıklamalar yapılmıĢtır.  

 

 I. SERBEST MESLEK FAALĠYETĠ VE SERBEST MESLEK KAZANCI 

 A.  SERBEST MESLEK FAALĠYETĠ 

      Serbest meslek faaliyeti: sermayeden çok kiĢisel çalıĢmaya, bilimsel ve mesleki 

bilgiye ve uzmanlığa dayanan ticari nitelikte olmayan iĢlerin iĢverene tabi olmaksızın kiĢisel 

sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılan faaliyetlerdir
1
.  Buna göre, herhangi bir 

faaliyetin serbest meslek faaliyeti sayılabilmesi için bazı koĢulları taĢıması gerekmektedir. 

Bahsedilen koĢullar:
2
 

 Faaliyetlerin ticari nitelikte olmaması ve sermayeden daha çok kiĢisel çalıĢma, bilimsel 

ve mesleki bilgiye veya uzmanlığa dayanması koĢulu. Bu, serbest meslek faaliyetinin 

ticari faaliyetten ayrılması bakımından önem taĢımaktadır.  Eğer bu Ģart 

gerçekleĢtirilmiyor ve faaliyetin yapılmasında sermaye ağır basıyor ve mesleki bilgiye 

gerek kalmıyor ise bu tür faaliyetler ticari faaliyetler kapsamında,  sağlanan kazançta 

ticari kazanç olarak değerlendirilir. Ancak, bazı mesleki faaliyetlerin büyük ölçüde 

sermayeye gereksinim göstermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek belirsizliği gidermek 

için, kanun koyucu bu tür faaliyetlerin de serbest meslek faaliyeti olarak kabul 

edileceğini belirtmiĢtir Örneğin: röntgen makinesi, elektronik cihazlar gibi.  

 Aranan koĢullardan ikincisi, faaliyetin bir iĢverene tabi olmaksızın, kiĢisel sorumluluk 

altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Eğer faaliyet, bir iĢverene bağlı olarak 

onun gösterdiği yerde ve onun hesabına yapılmakta ise, bu serbest meslek faaliyeti 

değildir. Bu nedenle, elde edilen kazanç da serbest meslek kazancı değil, ücret 

olacaktır.   

 Faaliyetin devamlı olarak yapılması koĢulu da serbest meslek kazancının, arızı olarak 

yapılan serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan ayrılabilmesi için 
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getirilmiĢtir.  

  

      Yukarıda özellikleri belirtilen faaliyetlerde sürekli olarak uğraĢanlar ve bu 

faaliyetleri kendisine meslek edinenler serbest meslek erbabı olarak tanımlanırlar. Devamlılık 

unsuru yok ise, anılan faaliyetleri yapanlar serbest meslek erbabı sayılmazlar.  Arızi olarak 

yapılan serbest meslek faaliyetleri karĢılığında elde edilen gelir arızi kazançtır ve sair kazanç 

ve iratlar içinde değerlendirilir.   

      Serbest meslek erbabı tanımına girmemekle beraber aĢağıda sayılan faaliyetleri 

yapanlarında serbest meslek erbabı sayılacağı hükme bağlanmıĢtır.  Bu hüküm gereğince:
3
 

Gümrük komisyoncuları, borsa ajan ve acenteleri,  noterlik görevini yürütmekle görevli 

olanlar, 

 Serbest meslek erbabını bir araya getirerek teĢkilat kurmak ve bunlara sermaye 

sağlamak suretiyle veya diğer suretlerle serbest meslek kazancından hisse 

alanlar, 

 Serbest meslek faaliyetlerinde bulunan kollektif ve adi Ģirketlerin ortakları, adi 

komandit Ģirketlerde komanditer ortaklar,  serbest meslek erbabı sayılmıĢlardır. 

  Dava vekilleri,  müĢavirler,  kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının 

ticari ve mesleki iĢlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları; 

 Vergi Usul Kanununun 155 inci maddesinde Serbest meslek erbabı için iĢe 

baĢlamanın belirtisi kabul edilen Ģartlardan en az ikisini taĢıyan ebe,  sünnetçi,  

sağlık memuru,  arzuhalci,  rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar, 

 Serbest meslek erbabı sayılmıĢlardır. 

     B.  SERBEST MESLEK KAZANCI  

      Gelir Vergisi Kanunumuz serbest meslek kazancını, Her türlü serbest meslek 

faaliyetinden doğan kazançlardır. '' Ģeklinde tanımlamıĢtır. Bu durumda, hangi kazançların 

serbest meslek kazancı olduğunu saptayabilmek için, yapılan faaliyetin bundan önceki 

bölümünde sayılan koĢulları taĢıyıp taĢımadığına bakmak gerekir. Söz konusu koĢulları 

taĢıyan yükümlüler ile serbest meslek erbabı sayılanların ilgili faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazançlar ve G. V. K. nda serbest meslek kazancı olarak tanımlanmıĢtır. Buna göre: faaliyetin 

süreklilik durumuna bakılmaksızın telif hakkının müellifleri ve kanuni mirasçıları tarafından 

kiraya vermek suretiyle sağlanan kazançlar ile tahkim iĢleri nedeniyle hakemlerce verilen 

ücretlerde serbest meslek kazancı sayılmaktadır.   
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     C.  SERBEST MESLEK KAZANCININ SAPTANMASI  

      “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde, serbest meslek karĢılığı olarak 

tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretle sağlanan, para ile ifade edilebilen menfaatlerden, 

bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.” 
4
 

     Serbest meslek kazancı''serbest meslek kazanç defteri'' üzerinden hesaplanır. Bu 

defterin sol tarafına yapılan giderler, sağ tarafına tahsil edilen para,  ayın menfaatler tarih 

sırasına göre kaydedilir.  

Serbest meslek faaliyetiyle uğraĢan adi Ģirketlerin kollektif ve adi komandit Ģirketlerin 

bilanço esasına göre tuttukları defterler, serbest meslek kazanç defteri yerine geçer ve 

kazançları bu defterler üzerinden hesaplanır.  

      Serbest meslek erbabı sayılan noterlerin ve noterlik görevi ifa edenlerin ve borsa 

acentelerinin resmi defteri serbest meslek kazanç defteri yerine geçmekte ve bu defteri ayrıca 

tutmalarına gerek kalmamaktadır. Aynı Ģekilde Hekimler diledikleri takdirde,  gelir ve 

giderlerini protokol defterinde göstermek Ģartıyla ayrı kazanç defteri tutmayabilecekleri 

hükme bağlanmıĢtır.  

      G. V. K. nun 37. nci maddesinde belirtildiği gibi, özel okul ve hastanelerle benzeri 

yerleri iĢleten serbest meslek erbabı dilerse serbest meslek kazancını, ticari iĢletmesi için 

tuttuğu defter kayıtlarına ithal edebilecektir.  

      Gerçek usulde defter tutan serbest meslek erbabı ve faaliyetleri karĢılığında tahsil 

ettikleri para ve para ile temsil edilebilen değerleri tarih sırasına göre defterlerine iĢlemek 

zorundadırlar.  , giderler Ģunlardır. Serbest meslek kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu 

madde 68 aĢağıda yazılı giderlerin hâsılattan indirilmesine izin vermektedir: 

 Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler 

(Ġkametgâhlarının bir kısmını iĢ yeri olarak kullananlar,  ikametgâh için ödedikleri 

kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler.  

ĠĢyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı,  ikametgâhı kendi mülkü olup 

bunun bir kısmını iĢ yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider 

yazabilirler). 

 Hizmetli ve iĢçilerin iĢ yerinde veya iĢ yerinin müĢtemilatındaki iaĢe ve ibate 

giderleri,  tedavi ve ilaç giderleri,  sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve 

aidatın geri alınmamak üzere Türkiye'de kâin sigorta Ģirketlerine veya emekli ve 
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yardım sandıklarına ödenmiĢ olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel 

kiĢiliği haiz bulunmaları Ģartıyla) ile 27 nci maddede yazılı giyim giderleri. 

 Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının 

gerektirdiği süre ile sınırlı olmak Ģartıyla). 

 Mesleki faaliyette kullanılan tesisat,  demirbaĢ eĢya ve envantere dahil taĢıtlar için 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tabi 

iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine 

göre hesaplanacak zararlar dahil). 

 Kiralanan veya envantere dahil olan ve iĢte kullanılan taĢıtların giderleri. 

 Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller. 

 Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri. 

 Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriĢ ve 

emeklilik aidatları ile mesleki teĢekküllere ödenen aidatlar. 

 Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek,  ilan ve 

reklâm vergileri ile iĢ yerleriyle ilgili ayni vergi,  resim ve harçlar. 

 Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun,  ilam ve mukavelenameye göre ödenen 

tazminatlar.   

Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan 

 tazminatlar gider olarak indirilemez.  

      Gerçek usulde defter tutan serbest meslek erbabının yıllık gayrisafi hasılattan 

indirilebileceği giderler bu Ģekilde sayıldıktan sonra, bunların, yükümlü tarafından 

belgelenmesi gerektiğine ayrıca belirtilmektedir.   

     Tahsil ettikleri para ve para ile ifade edilebilen değerler için serbest meslek makbuzu 

düzenlemek zorunda olan serbest meslek erbabı,  söz konusu makbuzu iki nüsha halinde 

hazırlayıp, bir nüshasını müĢteriye vermek zorundadır.  Vergiden muaf kiĢilere yaptırılan iĢler 

veya bunlardan satın alınan emtia için gider pusulası düzenlemek zorundadırlar. Tanzim edip 

iĢi yapana veya bu kiĢilerden alınan emtia için satana imza ettirecekleri gider pusulası, anılan 

kiĢiler tarafından verilmiĢ fatura yerine geçer. Gider pusulası serbest meslek makbuzu gibi iki 

nüsha hazırlanır ve birisi,  iĢi yapanda veya emtiayı satanda,  diğeri pusulayı düzenleyen 

serbest meslek sahibinde kalır.  

 

    II. SERBEST MESLEK FAALĠYETĠNDE BULUNAN AVUKATLARDA VERGĠ 

ĠNCELEMESĠ 

      Vergi denetimi olarak da bilinen vergi incelemesinin,  araĢtırma ve revizyon olmak 



üzere iki yönü vardır.  Defter kayıt ve belgelere dayanan inceleme revizyon yönünü, bunlar 

dıĢında kalanlar ise araĢtırma yönünü temsil eder.
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      Günümüzde vergiler genellikle yükümlülerin beyanlarına dayanılarak alınmaktadır. 

Vergiye konu olan iĢlemlerin en iyi yükümlü tarafından bilinebileceği düĢüncesine dayanan 

bu sistemde yükümlü vergi matrahını bildirmekte ve vergileme sürecine fiilen katılmaktadır. 

Alınan verginin gerçeğe uygun olup olmaması, yükümlünün bildirim sırasında olsun, vergi 

matrahını hesaplaması sırasında olsun içtenlikle davranıp davranmamasına bağlıdır. Bu 

nedenle devlet, bildirimlerin iĢlerliğini sağlamak,  yükümlüye olan güvenin geçerliliğini 

saptamak amacıyle yükümlülerin hesap ve iĢlemlerini  inceleme yetkisini elinde tutmaktadır.
6
  

      Vergi incelemesine gerek duyulmasının gerekçesi olarak mali, ekonomik, sosyal ve 

hukuki nedenler sayılabilir.
7
 

      Mali neden, vergi potansiyelinin gerekçesi olarak değerlendirilmesi, özellikle 

kanunsuz Ģekilde vergi dıĢı tutulmuĢ ve önemli potansiyele sahip kaynakların ortaya 

çıkarılmasını amaçlar. Günümüzde gittikçe artan sosyal,  kültürel gereksinimleri karĢılamak 

ve ülke ekonomisinde düzenleyici etkiler yaratma isteği de ekonomik nedeni oluĢturur
8
. 

[Sosyal Devlet anlayıĢının bir sonucu olarak, gelir dağılımının eĢitlenmesi ve herkese insan 

haysiyetine yaraĢır yaĢam biçiminin sağlanması sosyal nedenin, vergide adalet prensibinin 

gerçekleĢtirilmek istenmesi de hukuki nedenin temel dayanağıdır.  

 

     A. ĠNCELEME HAZIRLIĞI 

      Yapılacak incelemenin baĢarılı olabilmesi inceleme öncesi hazırlık yapılmasına 

bağlıdır. Ġncelemeye alınacak yükümlü inceleme elamanına bildirilir ve inceleme elemanı bu 

aĢamadan sonra,  yükümlünün bulunduğu iĢkolu, çalıĢma koĢulları ve inceleme sırasında 

yararlı olabilecek konular hakkında bilgi toplar
9
. Ġncelemeye baĢlamadan önce yapılacak 

hazırlıklar genel ve özel inceleme hazırlığı olmak üzere ikiye ayrılır.  

 

     1. Genel Ġnceleme Hazırlığı: 

      Genel inceleme hazırlığının amacı, incelemeye alınacak yükümlünün yer aldığı 

iĢkolunun ekonomik,  teknik ve hukuki durumunun incelenmesidir.  Ġnceleme elemanının 

konu hakkında önceden bilgi sahibi olması, inceleme sırasında konuyu bilmemekten veya 
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yükümlünün yanıltıcı açıklamalarda bulunmasından kaynaklanacak yanılmaları engellemek 

açısından önemlidir.  

      Bilindiği gibi, vatandaĢlarla olan hukuki iliĢkilerin düzenlenmesinde,  hukuk sorun ve 

anlaĢmazlıklarının adalet ve yasalara uygun olarak çözümlenmesinde,  kuralların 

uygulanmasında, kısaca hukukun üstün tutulmasında yargı organlarına,  hakemlere, resmi ve 

özel kurumlara yardım etmeyi meslek haline getiren kiĢilere avukat denilmektedir
10

. Bu 

kiĢilerin yaptıkları iĢler, kamu hizmeti niteliğinde olup serbest meslek faaliyeti olarak 

tanımlanmakta ve bu faaliyetten elde edilen gelirler de serbest meslek kazançları içinde yer 

almaktadır
11

.   Bu kiĢilerin bir iĢverene bağlı olarak, onun gösterdiği yerde çalıĢmaları 

durumunda elde edecekleri kazançlar ücret olarak değerlendirilecektir. Örneğin Hakim ve 

savcı olarak çalıĢanların kazançları.   

      Avukatlık kanununun 3. üncü maddesindeki,  avukatlığa kabul için gerekli koĢulları 

taĢıyanlar bölgelerindeki baroya kaydolmak suretiyle faaliyetlerine baĢlayabileceklerdir.  

Ancak, sadece baroya kaydolmak koĢulu faaliyetin devamı için yeterli görülmemekte ve 

baroya kayıt yaptıranların kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde büro açmaları da Ģart 

koĢulmaktadır.  Bu Ģekilde baroya kayıt yaptırıp ta,  görevleri ve durumları gereği bilfiil 

mesleki faaliyette bulunmayacak olanlar durumlarını vergi dairesine bildirmeleri halinde,  

haklarında vergi dairesi tarafından herhangi bir iĢlem yapılmayacaktır.  

      Bilindiği gibi V. U. K.  serbest meslek faaliyetlerinde vergi yükümlülüğünün doğması 

için faaliyete baĢlanmasını yeterli görmekte ve iĢe baĢlanmıĢ kabul edilen halleri de Ģu Ģekilde 

saymaktadır.  

 Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iĢyerleri açmak 

 ÇalıĢılan yerde tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametler 

asmak,  

 Her ne Ģekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunulduğunu gösteren 

ilanlar yapmak,  

 Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki kuruluĢlara kaydolmak,  

      Öngörülen koĢulları yerine getirerek faaliyetine baĢlayan avukat, bir ay içinde vergi 

dairesine müracaat ederek yükümlülük tescil ettirip vergi sicil numarası almak zorundadır. 

Bundan sonra yükümlünün yapacağı, vergi kanunlarının kendisine yüklemiĢ olduğu görevleri 

yerine getirmektir.  Haliyle, sadece vergi kanunlarından doğan yükümlülükleri değil,  kayıtlı 

olduğu kuruluĢun öngördüğü kurallara da uymak zorundadır. Örneğin,  Türkiye Barolar 
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Birliğince çıkarılan ücret tarifelerindeki miktarlardan daha düĢük ücret almamak gibi(Ücretin 

üst sınırı için herhangi bir miktar öngörülmemektedir.  

      Bu suretle inceleme elemanı serbest avukatlık mesleği hakkında bilgilenmiĢ ve 

olaylara hakim duruma gelmiĢ olacaktır.  

 

     2. Özel Ġnceleme: 

      Ġncelemeye alınacak yükümlünün vergi dairesindeki dosyası üzerinde vergileme ile 

ilgili konuların araĢtırılmasıdır. Özel inceleme hazırlığı yapmadan incelemeye geçmek söz 

konusu değildir. Özel inceleme Ģu aĢamaları içermektedir
12

.  

 Vergi bildirimlerinin Ģekil ve maddi hatalar bakımından incelenmesi,  

 Bildirime bağlı iĢletme hesap özeti ve faaliyet sonuçları hakkında bilgi edinilmesi.  

 Yükümlü daha önce inceleme görmüĢ ise, ilgili inceleme raporlarının okunması ve 

raporlarda yer alan hatalar ile eleĢtirilen durumların not alınması.  

 Ġnceleme raporlarının ve verilen kararların özetinin çıkarılması.  

 Yükümlünün vergi ödeme durumunun (zamanında ödeme,  taksit ve tecil gibi) 

saptanması) 

  Dosyada veya istihbarat arĢivinde yer alan belgelerin incelenmesi.  

 

     B.  ĠNCELEMENĠN YAPILMASI 

      Ġncelemenin bu safhada, vergi kaybına yol açan iĢlemler saptanır. Verginin 

tahakkukundan önce yükümlünün ödevlerini kısmen veya tamamen yerine getirmesi ya da 

hatalı ve eksik yapması nedeni ile meydana gelen vergi kaybı çeĢitli Ģekillerde ortaya 

çıkabilir. Örneğin, vergi idaresine yükümlülüğün bildirilmemesi, yalan ve eksik beyanda 

bulunmak suretiyle götürü usulden yararlanma, belge düzenlemek, gerçeğe aykırı Ģekilde yük 

veya düĢük tutarlı belgeler düzenlemek aynı tipte belgeler almak suretiyle giderleri yükseltip 

gelirleri düĢürerek ve muhasebe hileleri gibi iĢlemlerle vergi kaybına sebebiyet 

verilebilmektedir. Bu nedenle inceleme elemanının incelemeyi söz konusu durumları göz 

önünde bulundurarak sürdürmesi gerekir
13

. 

      Serbest meslek kazancında inceleme iç ve dıĢ inceleme olmak üzere iki aĢamada 

yapılabilir.  

 

1. Ġç Ġnceleme: 
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      Ġç Ġnceleme, serbest meslek kazanç defteri ile belgelerin iĢletme defteri özetinin 

uygunluğunu kontrol etmektir.  

      Ġç inceleme revizör, öncelikle defter ve belgeler üzerindeki rakamlarda, toplama, 

çıkarma, çarpma, bölme gibi iĢlemlerin doğruluğunu araĢtırır. Buna ''Aritmetik  inceleme''  de 

denilmektedir
14

.  

 Ġç incelemede, yükümlünün kendi belge ve kayıtlarının birbirine uygunluğu kontrol 

edilir. Serbest meslek faaliyet ile uğraĢan yükümlünün kayıt ve belgelerinin incelenmesinde 

Ģu karĢılaĢtırmalar yapılabilir.  

  Serbest meslek kazanç defteri ile iĢletme defteri hesap özetinin karĢılaĢtırılması yapılır. 

Kayıtların ve hesap özetinin birbirlerine uygunluğu belirlenmeye çalıĢılır.   

 Yükümlünün tahsil ettiği gelirler için, kesmek zorunda olduğu serbest meslek 

makbuzlarında yer alan miktarların,  defter kayıtları ile karĢılaĢtırılması yapılarak gelir 

unsurlarının düzgün ve gerçek miktarları ile kaydedilip edilmediği araĢtırılır.   

 Kesilen gider makbuzları, diğer kiĢi ve kuruluĢlardan alınan faturaların kayıtlara 

uygunluğu kontrol edilir. Alınan faturaların, gerçek olup olmadığı ve geçerlilik 

dereceleri incelenir. Çünkü uygulamada ''naylon fatura'' kullanıldığı bilinmektedir.   

 Yaptıkları ödemelerden vergi kesintisi yapıp yapmadıkları, yapmıĢlar ise, kesinti 

yapılan miktar ve kesinti oranı ile kayıtlardaki miktarlar karĢılaĢtırılır.  Ayrıca kesilen 

verginin ilgili vergi dairesine ödenip ödenmediği de kontrol edilebilir.   

 Kira kontrolü ile kayıtlarda belirtilen kira bedeli karĢılaĢtırılması yapılarak bunlardan 

vergi kesintisi yapılmıĢ ise, sonuçları hakkında bilgi toplanır.   

 ĠĢ yerinde amortismana tabi sabit kıymet var ise, bunlara iliĢkin ayrılan amortismanlar 

ve amortisman ayırmada V. U. K. nu hükümlerine uyulup uyulmadığı araĢtırılır.  

 Yükümlünün faaliyetiyle ilgili olarak tuttuğu özel notlar ve haberleĢme belgeleri var ise 

bunlardan çıkarılacak sonuçlarda, yükümlünün kazancı hakkında bilgi edinmek için 

kullanılabilirler.  

 Amortismana tabi tutulan sabit kıymetlerin fiili miktarı ile kayıtlar arasındaki uygunluk 

araĢtırılır.  Böylece iĢ yerinde mevcut olmayan bir kıymetin amorti edilmesi önlenmiĢ 

olur.  

 Diğer gider unsurları ile belgeler arasındaki uygunluk araĢtırılır.   

      Sayılan belli baĢlı bu konular dıĢında inceleme elemanı incelenecek çeĢitli usul ve 

yöntemlerin olduğunu da gözden uzak tutmamalıdır.  
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2. DıĢ Ġnceleme: 

      DıĢ incelemede yükümlünün kendi belge ve kayıtları ile diğer kiĢi ve kuruluĢlardaki 

ilgili belge ve kayıtların uygunluğu araĢtırılır. DıĢ incelemede yapılabilecek karĢılaĢtırmalar.  

 Yükümlünün verdiği servet beyannamelerinde ortaya çıkan servet artıĢı var ise bu 

artıĢın kaynağına inmeye çalıĢılır.   

 Yükümlünün gider bildirimi ile dönem içindeki safi kazancının karĢılaĢtırılması 

yapılır ve giderlerde fazlalık göze çarpıyorsa bunun kaynağı araĢtırılarak, yükümlünün 

beyan ettiği yıllık kazancının doğruluğu araĢtırılır.  

 ''Hamiline mevduat sertifikası'' uygulaması yükümlülerin servet artıĢları gizlemede 

etkin bir araç olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle inceleme elemanı, yükümlünün 

beyan dıĢı bıraktığı gelirinin varlığını tespit edebilmek için bu uygulamayı da göz 

önünde tutmak ve incelemesini ona göre sürdürmek durumundadır.  

 Ġnceleme elemanı yükümlü hakkında istihbarat arĢivinde yer alan bilgilerden de 

faydalanmak durumundadır.  Ancak V. U. K.  nun 152. nci maddesinde öngörülen 

''istihbarat arĢivleri'' müessesesinin fazla bir iĢlerliğinin olmadığı bilinmektedir.  

 Yükümlünün belge ve kayıtları müvekkillerinin belge ve kayıtları ile karĢılaĢtırılarak 

aradaki uygunluk araĢtırılır. Müvekkillerin defter tutmak zorunda olmamaları 

durumunda, aradaki uygunluğu saptama olanağı yok denecek kadar azdır. Her ne 

kadar V. U. K. nun 236. ncı maddesinde makbuz alma zorunluluğu ceza görmediği 

görülmektedir.  

 Yükümlünün söz konusu dönemde sonuçlandırdığı iĢler,  mahkemelerden, icra 

dairelerinden ve noterlerden araĢtırılarak bunlara iliĢkin olarak tahsil edilen gelirlerin 

kayıtlarda yer alıp almadığı saptanabilir. 

 Ġncelemeyi yürüten, Barolar Birliğince saptanan ücretleri dikkate alarak, yükümlünün 

bu miktarlardan düĢük ücret alıp almadığı kontrol etmek suretiyle, yapılan kayıtlarda 

kazancın bir kısmının gizlenip gizlenmediğini saptayabilir. 

  Yükümlünün kayıtlarında dönem içinde kesinti yoluyla ödenmiĢ vergi kayıtları yer 

alıyor ise, bu vergileri kesenlerin kayıtları ile yükümlünün ilgili kayıtları araĢtırarak 

doğruluk dereceleri saptanır.  

 

     C. ĠNCELEME ĠLE TESBĠT EDĠLEBĠLECEK KONULAR 

      Vergi incelemesinin iki önemli fonksiyonu vardır. Bunlar araĢtırma ve önleme 

fonksiyonlarıdır.  

      AraĢtırma fonksiyonu, yükümlünün defter ve kayıtlarındaki hata ve hileleri ortaya 



çıkarıp ödenmesi gereken verginin araĢtırılmasıdır. Önleme fonksiyonu ise, hata yapılmasını 

önleyecek etkiler yaratmak suretiyle  hata kaynaklarının ortadan kaldırılmasıdır
15

. 

      Serbest meslek kazanç sahiplerinin incelemeye alınması durumunda inceleme 

elemanının saptayacağı hususlar, hatalı ve hileli iĢlemler olmak üzere iki grupta toplanabilir.  

 

     1. Hatalı iĢlemler  

      Yükümlünün bilmeyerek ve istemeyerek yaptığı yanlıĢlıklar hata olarak tanımlanır. 

Bunlar, genellikle, ihmal unutma veya yeteri kadar bilgi ve tecrübeye sahip olmamaktan 

kaynaklanır. Tespit edilebilecek belli baĢlı hata türleri Ģunlardır
16

. 

 Matematik hatalar.  Yükümlü defter üzerinde, sayfadan sayfaya geçerken, dönem 

sonunda hesap özeti çıkarırken dört iĢlem hatası yapabilir. Ġnceleme elemanı bu gibi 

durumları dikkate almalıdır.  

 Kayıt Hataları: Bu tür hatalar genellikle yükümlünün muhasebe kurallarını 

bilmemesinden kaynaklanır. Örneğin,  gider kabul edilmeyen bir ödemenin gider 

hanesine kaydedilmesi veya gelir hanesine yazılacağı yerde gider hanesine yazılması 

gibi.  

 Nakil Hataları: Yükümlü sayfadan sayfaya belgelerden deftere yanlıĢ geçirmelerde 

bulunabilir. Hata rakam hatası Ģeklinde olabilir.  Örneğin,  tahsil edilen 52.000 TL. nin 

gelir hanesine 25. 000TL olarak kayıtlara geçirilmesi gibi.  

 Unutma ve tekrarlama Hataları: Defterlere iĢlenmesi gereken belgelerin unutulması 

sonucu, iĢlenmemesi veya birden fazla iĢlenmesi Ģeklinde ortaya çıkar.  

 Bilânço Hataları: Bu hata türü,  serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif,  adi 

komandit ve adi Ģirketlerin tuttukları defterler de söz konusudur. Çünkü, bireysel olarak 

serbest meslek faaliyetinde bulunanlar iĢletme hesabı esasına göre tutulan ''serbest 

meslek kazanç defteri'' tutarlar. Bilânço hatalar,(i-iv) nolu bentlerde sayılan hatalardan 

kaynaklanır.  

      Konunun baĢında da belirtildiği gibi, hatalı iĢlemlerin temel dayanağı söz konusu 

iĢlemleri yapanların, bunları kasıtlı olarak değil, bilmeyerek ve istemeyerek yapmıĢ 

olabilecekleri düĢüncesidir. Ġnceleme elemanı, iyi niyetin ortadan kalktığı ve iĢlemlerde kasıtlı 

davranıldığı konusunda kuĢkuya düĢer veya kasıtın varlığı ortaya çıkar ise söz konusu 

iĢlemleri hileli iĢlemler olarak dikkate almak durumundadır.  
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     2. Hileli ĠĢlemler.  

      Hile, yükümlünün bilerek ve isteyerek vergi kaçırmak amacıyla kanuna aykırı 

iĢlemlere baĢvurmasıdır. Muhasebe hileleri,  yasal olmayan menfaatler sağlamak amacıyla, 

kayıt ve hesapların değiĢtirilmesi ve tahrif edilmesini ifade eder
17

. 

     Hileli ĠĢlemleri, bu Ģekilde tanımladıktan sonra serbest olarak çalıĢan avukatların 

yapabilecekleri hileli iĢlemler aĢağıdaki Ģekilde sayılabilir.  

   

 Kasti olarak, matematik, nakil, unutma ve tekrarlama gibi hataları yapabilirler.  

Yükümlünün kasıtlı olup olmadığı yaptığı hataların devamlılığına bağlıdır.  

 Serbest meslek makbuzlarını, asgari ücret (Avukatlık ücret tarifesindeki miktarlar) 

üzerinden veya gerçek bedelinin altında kesebilirler veya hiç kesmeyebilirler. Gider 

makbuzunu da yüksek bedeller üzerinden keserek giderler kısmını kabartıp,  gelirlerini 

düĢük gösterebilirler.  Bunların tespit edilebilmesi için''dıĢ Ġnceleme'' bölümünde 

anlatıldığı Ģekilde ilgili kiĢi ve kuruluĢların kayıtları ile yükümlünün makbuz ve 

pusulalarını karĢılaĢtırmak gerekir.  

 Diğer kiĢi ve kuruluĢlardan alınan faturalar gerçek olmayabilir. Hayali kiĢilerden 

fatura almak, onlar adına gider pusulası kesmek gibi.  

 Dönem içinde kesinti yoluyla vergi ödemediği halde ödemiĢ gibi kayıt yapabilir.  Bu 

da karĢıt bir bir inceleme ile ortaya çıkarılabilir.  

 Büroda olmayan sabit kıymetler için gider veya amortisman ayrılıyor olabilir.  

 ĠĢlenmesi gereken belgelerden bazıları kayıt dıĢı bırakılmıĢ olabilir.  

 Belgeler üzerinden silme, kazıma gibi iĢlemlerle beyan edilmesi gereken gelir düĢük 

tutulabilir. 

 Çift defter kullanmak suretiyle, vergi kanunlarına göre tutulması zorunlu olan deftere 

kaydedilmesi gereken hususları,  vergi matrahını azaltacak Ģekilde tamamen veya 

kısmen diğer deftere kaydedebilirler.  

 Dönem sonunda, hesap özetine kasıtlı olarak toplamlar düĢük geçirilebilir.  

 Özel giderleri iĢletmeye aktarmak  

 PeĢin ödeme yapılmadığı halde gelecek dönemlere iliĢkin gider yapılmıĢ gibi kayıt 

düĢebilir.  

 Uygulamada görülen diğer bir usulsüzlük de, yanlarında eleman çalıĢtırdıkları halde 

SSK priminden kurtulmak, bu kiĢilere yapılan ödemelerden vergi kesmemek ve 

gelirlerini fazla göstermemek için çalıĢtırdıkları kiĢilere kayıtlarında yer 
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vermemektedir. Böylece, yükümlü yanında çalıĢana net ödeme yapmakta ve vergi 

dairesine ödenmesi gereken vergi ile SSK primini(iĢveren hissesini) Ödememek 

suretiyle ek gelir sağlayabilmektedir. Her ne kadar yanında çalıĢana net olarak ödediği 

paranın neticede vergisini ödüyor olsa da, kayıtlarında kaybı olmayıp daha da karlı 

çıkabilmektedir.  

 Müvekkilden tahsil edilen paranın büyük bir kısmı vergi, resim, harç, keĢif, Ģahitlik, 

bilirkiĢilik ve ekspertizlere harcanılmıĢ gösterilerek kalan kısım üzerinden serbest 

meslek makbuzu kesebilirler. Bilindiği gibi G. V. K. nun 67/3 maddesi gereğince 

müĢteriden veya müvekkilden bahsedilen yerlere harcanmak üzere alınan para veya 

ayınlar serbest meslek kazancı sayılmamaktadır.  

 ĠĢyeri ile ilgili olmayan vergi kesintilerini dönem sonunda gerçekleĢen serbest meslek 

kazanç vergisinden mahsup edebilir.  

 Yanında kimseyi çalıĢtırmadığı halde, çalıĢtırılıyor gibi görünerek bunlara iliĢkin gider 

veya ücret ödemesini gelirinden düĢebilir.  Bazı kiĢiler sigortalı olmak ve onun 

hizmetlerinden faydalanmak emekliye ayrılabilmek için gelir vergisi ve SSK iĢveren 

hissesini kendileri ödeyerek sigortalı olabilmektedirler. Bu durumda yükümlü ilgili 

ödentileri kendisi yapmıĢ gibi göstererek vergi matrahını düĢebilmektedir. Böyle bir 

olay zamansız olarak yükümlüyü ziyaret etmek suretiyle ortaya çıkarabilir.  

 Akrabalarını asgari ücretten çalıĢtırıyor görünerek onların sigortalı olmalarını 

sağlayabilir.  

 Zeki GÜNDÜZ’ün “Türkiye’de Vergi Nasıl Kaçırılıyor? “ isimli çalıĢmasında 

mükelleflerin klasik vergi kaçırma yöntemlerinden bazıları aĢağıdaki gibi sıralanmaktadır
18

. 

 Vergi dairesine kayıt olmaksızın çalıĢılması, 

 Cari döneme ait hâsılatın sanki sonraki yılın geliriymiĢ gibi ertesi yıla kaydırılması,  

Örn: Sıklıkla ciro primi faturalarının sonraki yıllarda kesilmesi eğilimi mevcuttur. 

 ġartlar taĢınmadığı halde muaflık ve istisnalardan yararlanılması, 

 Vergiye tabi ise baĢlamanın geç bildirilmesi, “Yakalanana kadar kayıtsız çalıĢıp,  

yakalandığı dönemde yeni ise baĢlanmıĢ gibi gösterilmesi.” 

 ġahıslar arasında yaĢanan borç alıp vermelerde gerçeklesen vade farkı ya da döviz 

kuru farkının beyan edilmemesi,  

 Hava parası olarak bilinen ödemelerin gelir olarak kayda alınmayarak beyan 

edilmemesi,  
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 Gelecek döneme iliĢkin giderlerin cari döneme islenmesi, 

 Sporcu transfer ücreti,  telif ücreti vb. konularda yaratılan yasal kolaylıklardan (düĢük 

vergileme olanaklarından) yararlanarak giderleri ĢiĢirme,  Ģirket dıĢında fon yaratma, 

 Yapılan,  sosyal amaçlı yardımların kanundaki Ģartları dikkate almaksızın kazançtan 

düĢülmesi,  

 Tek kiĢi adına vergi kaydı yaptırıp,  birkaç kiĢinin ayni isi ya da değiĢik isi tek bir 

kayıt numarası üzerinde yapması, 

 Mal veya hizmetin bedelinin faturada "düĢük" ya da "yüksek" gösterilmesi, 

 Mal veya hizmetin "tanımının" faturada farklılaĢtırılarak yer alması, Örn: Normalde 

amortisman yoluyla beĢ yılda gider yazılabilecek bir gayri-maddi hak bedeli devrinin 

danıĢmanlık hizmeti gibi faturalanması, 

 ÇalıĢtırılan kiĢilerin çalıĢtıkları gün sayısının eksik gösterilmesi, 

 Verilen ücretlerin düĢük gösterilmesi,  

 Kaçak isçi (yerli-yabancı) çalıĢtırılması, 

 Yabancı çalıĢanların bir kısım ücretlerinin Türkiye'de vergilenmemesi, 

 Serbest meslek niteliğindeki (danıĢmanlık veya ücret mahiyetindeki) hizmetlerin,  

düĢük vergileniyor olması nedeniyle bir eser varmıĢçasına telif kazancı adi altında 

ödenmesi ve elde edilmesi, 

 Ġrtibat bürosu faaliyetleri kapsamı dıĢında ticari faaliyetlerde bulunulduğu halde 

yabancı irtibat bürosu olduğundan bahisle faaliyetlerin (ve çalıĢanların ücretlerinin) 

vergi dıĢı bırakılması,  

 Yabancı irtibat bürolarına Türkiye'de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla izin 

verilmektedir.  Bu büroların çalıĢanlarından bu kayıtla gelir vergisi de alınmamaktadır.  

Vergi idaresi zaman zaman yaptığı incelemelerde ticari faaliyette bulunduğunu tespit 

ettiği irtibat büroları için cezalı vergi tarh etmektedir.  

 

     D. TÜRKĠYE'DE MALĠ DENETĠM ELEġTĠRĠSĠ 

      Buraya dek incelemenin nasıl sürdürüleceği konusunda bilgi verilmiĢtir. Ancak, 

bugün Türkiye'de uygulanmakta olan mali denetim çeĢitli yönlerden eleĢtirilmektedir. Bu 

eleĢtiriler Ģöylece özetlenebilir
19

.  

 Mali Denetimde terim ve kavram birliği bulunmamaktadır. Bu alanda çalıĢan 

personelin unvanları ile yaptıkları iĢ, değiĢik adlar taĢımaktadır. 

 KuruluĢ yasalarında, teftiĢ birimlerinin amaçları, açık olarak belirtilmemiĢ yalnızca 
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görevlerinin belirtilmesiyle yetinilmiĢtir. Bunun yanında Maliye Bakanlığı dıĢındaki 

Bakanlıklara mali görevler ve dolayısıyla mali denetim yetki ve görevi veren yasa 

hükümleri de açık değildir.  

 Mali Denetim organlarında ve bir organdaki çeĢitli üniteler ve elemanlar arasında, 

uzmanlaĢmaya yöneltmemiĢtir.  

 Mali denetimle ilgili olarak görev karıĢmaları ortaya çıkmaktadır.  

 Denetim elemanları ve organlarının iĢ yükü gittikçe ağırlaĢmaktadır. 

 Mali denetimde: inceleme ve araĢtırma yöntemlerinde birlik sağlanmamıĢtır.  

 Mali denetimdeki rapor sistemi yetersiz ve etkisiz kalmaktadır.  

 Mali denetim elemanlarının ve mali denetimde bulunanların göreve alınmaları, 

nitelikleri ve meslek içi eğitimleri yetersiz kalmaktadır. 

 Denetim elemanlarının yerleĢme,  malzeme durumları ve diğer kolaylıkları iyi 

değildir.  

 Teknolojik olanaklardan, özellikle digitalizasyon olanaklarından yeterince 

yararlanamamaktadır 

 Teknoloji yatırımları mevcut organizasyon ve geleneksel dokümantasyon süreçleri 

üzerine inĢa edilmektedir 

 Mükellef ve diğer kuruluĢlarla (kamu/özel) teknolojik iletiĢim ve bütünlükten 

yoksundur. 

 

     SONUÇ: 

      BaĢlangıçta da belirtildiği gibi serbest meslek kazançlarından alınan vergiler, vergi 

gelirleri içinde önemli bir paya sahiptirler. Ancak, inceleme elemanı sayısındaki azlık ve 

yükümlülerin beyanları üzerinden vergi alınması nedeniyle büyük bir vergi kaybı 

doğmaktadır. Vergi kaybı daha çok yükümlülerin isteyerek yaptığı iĢlemlerden 

kaynaklanmaktadır. Bu durum bir yandan vergi kaybına yol açarken diğer taraftan ekonomik 

ve sosyal yapı üzerinden olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Özellikle vergi yükünün dar ve 

sabit gelirli grupların dıĢındakiler tarafından yapılıyor olması nedeniyle ülkemizde, vergi 

denetiminin önemi artmaktadır.  Ancak, uygulamanın etkin olduğu da pek söylenemez.  

      Ülkemizde denetimin artırılabilmesine iliĢkin öneriler Ģu Ģekilde özetlenebilir
20

.  

 Ġnceleme elemanlarının belirli meslek veya iĢ kollarında uzmanlaĢtırmak.  

 Ġnceleme elemanlarının sayısını artırmak.  

 Bağımsız muhasebe uzmanlığına iĢlerlik kazandırmak 
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 Çok karmaĢık bir durumda olan vergi sistemimize günün koĢullarına uygun ilkeler 

getirerek, karmaĢıklığı ve belirirsizliği gidermek.  

 Vergi yargısını etkinleĢtirmek.  

 Teknolojik geliĢmelerden yararlanmak.  

 Tüm vergi denetim birimlerinin vergi idaresi içinde ve tek çatı altında toplanması ve 

süreçlerin bütünleĢtirilmesi 

 Politik etki ve baskıların kaldırılması 

 Gelir idaresinin vergi politikası fonksiyonunun geliĢtirilmesi 

 Vergi politikalarının etki ve sonuçlarını izleyen ve öneriler geliĢtiren; hukukçu, 

iktisatçı ve diğer disiplinlere mensup profesyonellerle oluĢturulmuĢ uzman bir kadro   

 Ayrı bir vergi politikası biriminin kurulması 

 Vergi denetiminde yoğun bilgi iĢlem teknolojisi ve mükellef veritabanı kullanımının 

ön plana çıkarılması 

 Vergi denetiminde performans yönetiminin uygulanması 

 Kayıt dıĢı mükelleflerin vergi denetimi ile takibi   

 Hayat Standardı uygulamasından yararlanılabilir 

      Alınacak bu tür önlemlerle söz konusu yükümlülerin neden oldukları vergi kaybı 

büyük ölçüde engellenebilir.  
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