
ARAMALI VERGİ İNCELEMELERİ 

 

 

Mükellefler ve vergi sorumlularınca vergi kanunlarına göre, ödenmesi gereken vergilerin 

doğru ödenip ödenmediği   normal olarak, vergi incelemeleri ile kontrol edilir. Vergi incelemelerinin 

Vergi Usul Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenen olağan yolla yapılması her durumda yeterli 

olmayabilmektedir. Mükelleflerin vergi kaçırdığına ilişkin ciddi  belirtilerin  bulunması çoğu halde ceza 

mahkemelerinde dava açılmasını da gerektirecek delilleri  ortaya çıkması halinde inceleme elemanları 

olağan inceleme yolları dışında bir imkana ihtiyaç duyabilmektedir. Birçok halde ihbarlar da  etkili 

olmaktadır. Bu gibi durumlarda matrah takdiri için gerekli verilere ve suçu ortaya çıkaracak diğer 

delillere başvurulacak yol olarak yine Vergi Usul Kanunumuzda(Madde 142-147)  Aramalı İnceleme  

yolu öngörülmüştür. 

Ancak,mükellefin işyerinde, evinde veya üzerinde arama yapılması  bazı hürriyetlerin 

kullanımını sınırlayabilecektir. Anayasanın 20. Ve 21. Maddelerinde güvence altına alınan konut 

dokunulmazlığı ile özel hayatın gizliliği gibi kişi hak ve hürriyetleri yine Anayasanın tanıdığı imkânla 

kamu düzeninin tesisi amacıyla ihlal edilebilir. Zira Devletin suçla mücadelesindeki kamusal yarar,  

kişilerin hak ve hürriyetlerinin korunmasındaki yarardan üstündür. Bununla birlikte ağır bir işlem 

olduğundan arama ancak kanunun açıkça gösterdiği hallerde ve sadece hâkim kararıyla 

gerçekleştirebilir.    

Öte yandan 2005 yılında yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 206. 

Maddesinde, kanuna aykırı olarak elde edilen delillerin ceza muhakemesinde reddedileceği açıkça yer 

almıştır. Yukarda bahsedilen gerek kişi hak ve hürriyetine yönelik  sınırlamanın  taşıdığı ağır yük gerek 

kanunun öngördüğü usul ve esaslara uyulmadan elde edilen bir belgenin delil niteliğini taşımaması 

hususu dikkate alındığında aramalarda hukuka  , kişi haklarına(mükellef hakları da bu çerçevede 

değerlendirilmelidir.) uyuma özen göstermenin ne kadar büyük bir önem taşıdığı  göz önünde 

tutulmalıdır. 

           Aramalı İnceleme 

 

Yapılan bir ihbar veya yapılmakta olan  bir inceleme dolayısıyla, bir mükellefin vergi kaçırdığına 

delalet eden emareler bulunursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer şahıslar nezdinde 

ve bunların üzerinde arama yapılabilir.  

Arama yapılabilecek haller 

  İnceleme elemanlarınca arama 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 

selahiyetine dâhil bulunanlar hakkında da karar vermeye yetkilidir. 

İhbar üzerinde yapılan aramada ihbar sabit olmazsa nezdinde arama yapılan kimse muhbirin adının 

bildirmesini isteyebilir, bu takdirde, vergi dairesi muhbirin ismini bildirmeye mecburdur.  

İncelemede usul mükellefin hakları 

Vergi Usul Kanunu’nda arama yapıldığın da  defter ve belgelerin  incelenmek üzere alınmasını 

öngörmüştür. Ancak günümüz gerçeğinde, pek çok mükellefin kayıtlarını bilgisayar ortamında, 

elektronik ortamda kayda  alıp izledikleri ve kayıtlarını kanuni defterlerine zamanında işlemedikleri de 

bilinmektedir. Ayrıca  vergilemeyi etkileyecek bazı bilgilerin sadece kayıt ve CD ortamlarında kalması 

da söz konusu olabilir.Bilgisayarlara,programlarına ve diğer elektronik bilgilere de el konulması   

gerekli olur.Bu gibi durumlarda elektronik sistemle ilgili mevzuata da uyulması gerekir. 

Arama yapılan hallerde, alınan defter belge ve diğer delil unsurları üzerindeki vergi incelemesi 

çabukça ve her işten önce yapılır. Bilindiği gibi normal  incelemelerde ,tam incelemeler için bir 

yıllık,kısa incelemeler için altı aylık inceleme süresi öngörülmüştür. 

İnceleme sırasında vergi ile ilgisi olmayan şahsi ve özel mektup ve diğer evrak makbuz karşılığında 

sahiplerine geri verilir. 

Mükellef, ilgili memurun huzuriyle, bu defterler ve vesikalar üzerinde incelemeler yapmaya ve 

bunlardan suret ve kayıtlar çıkarmaya yetkilidir. 

Defter ve vesikaların muhafaza altına alınmış olması, süresi gelen vergi beyannamelerinin verilmesi 

ödevini kaldırmaz. Mükellef beyannamesini tanzim için gerekli bilgileri defter ve vesikalardan 

kanunda öngörülen hükümlere göre  çıkarabilir. Mükellefin bu husustaki yazılı isteği yetkililerce 

derhal yerine getirilir.  

Şu kadar ki, defter ve vesikaları 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’nun mücbir sebeplerle ilgili 13’üncü  maddenin 1-3’üncü 

fıkralariyle 17’nci madde hükümleri ayrıca göz önünde tutulur.) 

İncelemenin bitmesi 

Arama neticesinde alınan defter ve vesikalar üzerinde ki incelemeler en geç üç ay içinde 

bitirilerek sahibine bir tutanakla geri verilir.  

İncelemelerin haklı sebepler dolayısiyle üç ay içinde bitirilmesine imkân olmayan hallerde sulh 

yargıcının vereceği karar üzerine bu süre uzatılabilir. Yargıç normal inceleme sürelerini de göz önünde 

tutarak belirleme yapacaktır.  

Defter ve belgelerin incelenmesi sırasında kanuna aykırı görülen olaylar ve hesap durumları tutanakla 

tespit olunur.Mükellefler tutanaklara diledikleri itiraz   ve değerlendirmelerini de 

koyabilirler.Mükellef bu tutanakları imzalamaktan çekindiği takdirde, söz konusu  hesap durumlarını 



ihtiva eden defter veya vesikalar aramanın konusu ile ilgili vergi ve cezalar kesinleşinceye kadar 

kendisine geri verilmez. 

İlgililer bu tutanakları her zaman imzalayarak defter ve vesikalarını geri alabilirler. Ancak, bu defter 

,belge ve diğer delillerin ceza mahkemelerinde yargılamayı gerektiren bir suç delili teşkil etmemesi 

şarttır. 

Aramada bulunan defter ve belgelerin teslimi ve saklanması 

Arama bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defter ve vesikalar müfredatlı olarak bir 

tutanakla tespit olunur. Vesikaların dosya ve dosya içinde sayı itibariyle tespit olunması müfredatlı 

tespit demektir. 

Arama yapıldığı sırada zaman yetersizliği ve sair sebeplerle bu tutanağın tanzimi mümkün olmazsa, 

bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defter ve vesikalar, mükellef nezdinde emin bir yere konur 

veya kablar içinde incelemenin yapılacağı, daireye nakledilir. Bu defter ve vesikaların konulduğu 

yerlerin veya kabların aramayı yapan tarafından mühürlenmesi ve mümkün olan durumlarda 

mükellefin mührünün de vaz’ı şarttır. Bilahare, mükellefin huzuriyle     kablar ve yerler açılarak 

müfredatlı tutanaklar tanzim olunur. Mühürleme ve mührün fekki ( mühürün  sökülmesi) halleri de 

birer tutanakla tespit edilir ve müfredatlı tutanağın bir nüshası da defter ve vesikaların sahibine veya 

adamına verilir. 

Bu işler; 

a. Mükellefin, aramada hazır bulunmakta veya mühür vaz’ından imtinaı hallerine aramada hazır 

bulunanlar marifetiyle; 

b. Mükellefin mührü fekki veya tutanağın tanzimi sırasında hazır bulunmaktan imtinaı hallerinde 

de aramayı yapan tarafından iki memurla birlikte; tamamlanır.  

 

Aramada bulunup mükellef nezdinde emin bir yere konulmuş veya kablar içinde 

daireye nakledilmiş olan ve incelenmesine lüzum görülen defter ve vesikalar, arama 

kararında açıkça yazılmamış olsa bile, inceleme yapanın çalıştığı yere sevk veya celp edilebilir. 

 Alınan defter ve vesikaların iyi saklanması şarttır. Defter ve belgelerin iyi saklanmamasından 

doğacak zararı idare tazmine mecburdur.  

 

Kayıtların işlenmesi 

 

Arama neticesinde bulunan defter ve vesikaların muhafaza altına alınması sebebiyle 

Kanun hükümlerine uygun olarak süresinde yapılamayan kayıtlar defterlerin geri 

verilmesinden sonra idare ile mükellef arasında kararlaştırılan münasip bir süre içinde ikmal 

edilir. Bu süre bir aydan az olamaz.  

Mükellefler  dilerlerse defterlerinin muhafaza altında olduğu dönemde, işlemlerini yeniden 

tasdik ettireceği defterlere kayıt ve iadesi halinde iade edilen defterlere intikal ettirebilirler. 


