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TÜRKĠYE VE AB ÜLKELERĠNDE VERGĠ DENETĠM 

UYGULAMALARININ EKONOMĠK ETKĠLERĠ VE 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

Kenan TAġCI
1
 

Özet 

Kamu gelirlerinin büyük bir kısmının vergi gelirlerinden oluĢtuğu görülmektedir. Uygulanan maliye 

ve genel ekonomi politikalarının baĢarılı olabilmesi için vergi gelirlerinin zamanında ve eksiksiz tahsil 

edilmesi gerekmektedir.  

Diğer taraftan modern vergi anlayıĢına uygun olarak beyan esasına dayanan vergi sistemimizin sağlıklı 

iĢleyebilmesi için, yükümlülerin ödevlerini gönüllü olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Ancak 

mükelleflerde, kazançlarının bir kısmını vergi olarak vermekten kaçınma ve isteksiz davranma 

eğiliminin olduğu görülmektedir.  

Verginin tüm vatandaĢlar üzerinde bir hak konusu oluĢturduğunu da düĢündüğümüzde, yükümlülerin 

bildirdikleri matrahların kontrol edilmesinin, denetlenmesinin önemli bir uygulama olduğu kaçınılmaz 

bir gerçektir. 

Bu nedenle bu çalıĢmada, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki vergi denetim sistemlerinin, 

denetime yönelik yaklaĢımlarının ortaya koyulması, aksaklıkların belirlenmesi, karĢılaĢtırılma 

yapılması ve ekonomik politikalar üzerindeki etkisi üzerinde durulacaktır. 

AB ülkelerine genel olarak baktığımızda, vergi denetimlerinin sistem içerisinde önemli bir yerinin 

olduğu ve denetime yönelik etkin uygulamalar üzerinde durulduğu görülmektedir. 

AB uyum sürecinde vergi sisteminde dıĢ denetimle birlikte iç denetimin de uygulamada etkin bir 

Ģekilde geliĢtirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte yükümlüleri vergiye iliĢkin beyanlarında isteksiz 

davranmaya yöneltecek nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalıĢmalar artırılmalı ve makro 

ekonomik politikaların uygulanmasında vergi denetimlerine yönelik etkin yaklaĢımların geliĢtirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Vergi Denetimi, Etkinlik, AB Uygulamaları, Ekonomi  

 

 

 

                                                           
1
 Öğretim Görevlisi, Fatih Üniversitesi, ktasci@fatih.edu.tr 



 

151 

 

 

ECONOMIC  EFFECTS  AND  EVALUATIONS  OF  TAX  AUDITING   

IMPLEMENTATIONS   IN   TURKEY  AND  EU  COUNTRIES 
 

 

Abstract 

It seems (that) a  large  number  of  public  revenue  are  formed  by  tax  incomes.  Tax incomes  

should  be  collected  duly  and  full  being  successful  of  applied  fiscal  and general  economic  

policy. 

Besides,  the  obligators  should  fulfil  their  duties  voluntarily  to  have  a healthy  going of  our  tax  

system  based  on the  principle  of  statement  as per  modern  tax  understanding. But  there  are  

tendencies  like  tax  avoidence  of  an  amount of their  incomes  and  to be involuntary  to  pay  by  

taxpayers. 

This  appliance  has  a  real  importance  controlling  and  auditing  the  bases  notified  by obligators  

also  considering  the  tax  forms  a right  on  all of the people. 

Thus,  we  would  like  to  emphasise  in this  act that  presenting  the  approaches  based on auditing, 

finding out  the  faults, making  comparison  and  effects of economic  policies of tax  auditing  

systems in Turkey  and  EU countries. 

In  general  view  to  EU  countries,  their  tax  auditing  takes  an  important place  within the  system  

and  they  emphasise  active  implementations  based  on  auditing. 

 Together  with  external  audit,  also  the  internal  audit  should  be  improved  actively in this  act  

during  the EU  harmonization  process  in  tax  system.  Besides,  there  should  be made  

improvements  to  take  away  the  causes on tax  avoidence  and  provide  active approaches  on  tax  

auditing  by  fulfilling  micro  economic  policies. 

 

Keywords: Tax audit, Efficiency, EU Aplications, Economy 
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1. GiriĢ 

Türkiye’nin ciddi bir yapısal değiĢim sürecine girmesi ile birlikte çözülmesi gereken en 

önemli konuların baĢında hiç Ģüphesiz kamu finansman ihtiyacının sağlıklı kaynaklarla 

karĢılanması sorunudur. Sağlıktan eğitime, adaletten savunmaya hangi alanda daha iyi bir 

yapılanma talep edilirse edilsin sürekli olarak gündeme kaynak sorunu gelmektedir. Bu 

sorunun çözülebilmesi için ülkemizdeki vergilerin adil ve eĢit bir Ģekilde dağılımının 

sağlanması ile birlikte vergi denetiminin sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi önemli ve etkili 

bir uygulama olacaktır. 

ÇağdaĢ hukuk sistemini benimsemiĢ olan ülkelerde vergi idaresinin mükellefi denetlemesi ve 

denetimler sonucunda vergi suçu iĢlediği belirlenen mükelleflerin etkin bir Ģekilde 

cezalandırılmasının büyük bir önemi vardır. Bu nedenle mükelleflerin hak ve hukuku 

açısından vergi incelemelerinde duyarlı, özenli, ilkeli ve hukuki davranılması gerekmektedir. 

Bu davranıĢ tüm vatandaĢların vergiler üzerindeki hakkını korumaya yöneliktir.  

Ülkemizdeki vergi sistemi çoğunlukla mükellefe güven ilkesine dayalı beyan esasına 

dayanmaktadır. Bir ülkede uygulanan maliye ve vergi politikalarının olumlu sonuç vermesi 

için de beyanların doğru olması ve tahakkuk eden vergilerin zamanında ödenmesi 

gerekmektedir. 

AB gelirlerinin en önemli kısmı üye ülkelerin GSMH'sı üzerinden alınan paylar olduğu için, 

vergi kaçakçılığı konusu AB için de özel bir önem taĢımaktadır. Ayrıca ağırlaĢmıĢ bir vergi 

kaçağı sorunun Ekonomik ve Parasal Birlik modelinin iĢleyiĢini de bozacağı açıktır. Bu 

nedenle, AB, vergi denetimi konusunda muhtelif düzenlemeler yapma yoluna gitmiĢtir.  

Yapılan faaliyetin ve elde edilen gelirin tamamen kayıt dıĢında bırakılması Ģeklinde veya 

kısmen saklanması Ģeklinde kayıt dıĢı ekonomi ortaya çıkabilmektedir. Bütün ülkeler için 

mücadele edilmesi gereken önemli bir konu olan kayıt dıĢı ekonomi için AB ülkelerinde de 

özel çalıĢmalar yapılmakla birlikte birlik olarak da özel birimler oluĢturarak kayıt dıĢı 

ekonomi ve vergi denetimi konuları üzerinde hassas bir Ģekilde çalıĢılmaktadır.  

ÇalıĢmamızda öncelikle Türkiye’deki vergi denetimi ile ilgili uygulamalardan bahsedilecek, 

daha sonra AB ülkelerinde vergi denetimine iliĢkin yaklaĢımlardan ve ülke uygulamalarından 

bahsedilecektir. Sonraki bölümlerde ise, Türkiye’deki vergi denetim uygulamalarında 

karĢılaĢılan bazı sorunlardan bahsedilecek ve AB ülke uygulamaları ile ekonomik etkiler de 

göz önünde bulundurularak mevcut durum değerlendirilecektir.  
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2. Türkiye’de Vergi Denetimi 

Vergi denetimi kavramı, vergi mükelleflerinin beyanlarının doğruluğunun incelenmesini ve 

vergi idaresinin merkez ve taĢra teĢkilatının iç denetime tabi tutulması ile vergi idaresi 

personelinin gerektiğinde soruĢturmalarının yapılmasını kapsamaktadır.  

Vergi denetimlerinin amaçlarına baktığımızda, mali amaç, ekonomik amaç, sosyal amaç ve 

hukuki amaç olarak açıklamak mümkündür.  

Mali amaç, devletin sürekli artan yükümlülüklerini karĢılamak için bütçeye kaynak sağlamak 

olarak ifade edilebilir. Buna karĢılık kiĢilerin vergiyi, gelirlerini azaltan zorunlu bir ödeme 

olarak düĢünmesi, vergilerin kullanımında endiĢelerin olması gibi birçok nedenin ileri 

sürülmesiyle kiĢilerin vergi kaçakçılığına yöneldikleri görülmektedir. Bununla birlikte önemli 

vergi kayıpları ortaya çıkmaktadır.  

Devletin mali amacını gerçekleĢtirmesi için vergi oranlarını artırması veya yeni vergiler 

çıkarması gibi kiĢilerin tepkilerini çekecek uygulamalar yerine vergi denetimlerini artırması 

daha rasyonel ve adaletli bir uygulama olacaktır (Tekin ve Çetinkaya 2009:47). 

Ekonomik amaç kapsamında enflasyonist etkilerin ortadan kalkmasına yardımcı olmak ve 

kayıt dıĢı ekonomi ile mücadele etmek gibi devletin ekonomisini etkileyen uygulamaları 

değerlendirebiliriz. Vergi kaçakçılığının devletin ekonomisini olumsuz yönde etkilediği 

görülmekte ve ekonomik amaçlara ulaĢmak için Devletin vergi denetimlerini artırması 

gerekmektedir. 

Vergi denetimlerinin sosyal amacına baktığımızda, gelir dağılımının adaletli dağılmasını 

sağlamanın amaç edindiğini söyleyebiliriz. Bu adaletli vergi dağılımının sağlanabilmesi için 

de devletin, sosyal devlet anlayıĢı içinde anayasanın 73. maddesinde belirtilen “Herkes, kamu 

giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.” ilkesinin 

uygulanmasını sağlamalıdır. Bu uygulamanın sağlanabilmesi için de yine vergi denetimlerinin 

artırılması gerekmektedir (Organ, 2008:41). 

Vergi denetiminin hukuki amacı ise, devletin vergi kanunlarının uygulamasını “hukuk 

devleti” ilkesi gereği sağlamaktır. Bu durum Devletin saygınlığı ve gücünün göstergesi 

bakımından da oldukça önemlidir. Vergi denetimleri, vergi toplamanın yanında Devletin 

egemenliğini de gösteren önemli bir göstergedir (Tekin ve Çetinkaya, 2009: 50). 

 

2.1.Vergi Mükelleflerinin Denetimi 

Tablo 1’de, yapılan denetim sayısının ülkemizdeki toplam gerçek usulde vergilendirilen 

mükellef sayısına oranı dikkate alınarak vergi denetiminde etkinlik ölçülmeye çalıĢılmıĢtır. 

Toplam vergi mükelleflerinin denetime tabi tutulma oranı ne kadar yüksek olursa denetimde 
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de etkinliğin bu orana göre artıĢ gösterdiğini söyleyebiliriz. Buna göre aĢağıda 2000-2008 

yılları itibariyle mükelleflerin denetim oranları görülmektedir. 

Tablo 1 incelendiğinde son 9 yılın denetim oranları ortalamasının %3,06 olduğu söylenebilir. 

Yani her 100 vergi mükellefinden sadece 3 tanesi denetlenmektedir. Bu denetim oranlarına 

baktığımızda 2002 yılında %4,89 ile en yüksek denetim oranının gerçekleĢtiği ve sonraki 

yılda, 2003 yılında %1,75 ile en düĢük denetim oranı görülmektedir. Bu oranların vergi 

denetimleri için yeterli olduğu söylenemediği gibi vergi denetim oranlarının artırılması 

gerektiği vergi sisteminin iĢleyiĢi bakımından önemli bir uygulama olacaktır. 

 

Tablo 1: Vergi Mükellefleri Ġtibariyle 2000-2008 Yıllarındaki Denetim Oranları 

Yıllar Denetim Sayısı Mükellef Sayısı Denetim  

Oranı (%) 2000 60.335 2.388.850 2.52 

2001 68.132 2.334.209 2.91 

2002 113.244 2.315.241 4.89 

2003 68.251 3.896.382 1.75 

2004 153.881 4.031.702 3.81 

2005 104.578 3.876.305 2.69 

2006 110.442 3.937.878 2.80 

2007 135.847 4.027.665 3.37 

2008 113.073 4.035.013 2.80 

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Yıllık Ekonomik Rapor 2000-

2008 ve Yıllık Faaliyet Raporları 2004-2008 raporlarından derlenmiĢtir. 

Vergi incelemelerinin Türkiye’de sadece kayıtlı mükellefler üzerinde yapıldığı görülmektedir. 

Bununla birlikte herhangi bir mükellefiyet kaydı bulunmayanlar ve hiçbir beyanname 

vermeyen mükellefler de bulunmaktadır. Ayrıca bu denetleme oranlarının hesaplanmasında 

denetim sayısı ile mükellef sayıları dikkate alındığı için aynı mükellefin birden fazla vergi 

açısından denetlendiği de dikkate alınacak olursa denetim oranlarının %3’ün çok daha altında 

%1 seviyelerinde olduğu söylenebilir (Sarılı, 2004: 114).    

Tablo 2’de Vergi Denetmenleri ve Yoklama Yetki Belgesi'ne sahip memurlar tarafından 

yapılan 01.01.2008–31.12.2008 tarihleri arasında yapılan yaygın ve yoğun vergi 

denetimlerinde, kesilen usulsüzlük cezasının 2007 yılına göre; % 32 arttığı görülmektedir. 

Ayrıca denetime katılan personel sayısında da büyük bir artıĢ görülmektedir. Ancak 

denetlenen mükellef sayısına baktığımızda ise 2007 yılına göre düĢüĢ gözlemlenmektedir. 
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Tablo 2: 2004-2008 Yılları Türkiye Genelinde Yaygın ve Yoğun Denetim Sonuçları 

Yılı 

Vergi 

Denetmeni 

Sayısı 

Yoklama 

Yetkisi Verilen 

Memur Sayısı 

Denetime 

Katılan 

Personel 

Sayısı 

Denetlenen 

Mükellef 

Sayısı 

Kesilen 

Usulsüzlük 

Cezası  (TL) 

2004 295 4.554 4.849 3.176.412 64.262,698 

2005 208 3.571 3.779 3.342.798 98.775,956 

2006 219 3.720 3.939 3.778.146 100.149,000 

2007 211 6.109 6.320 4.513.740 134.235,029 

2008 1.167 47.190 48.357 4.313.620 176.213,518 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu  

Aslında denetime katılan personel sayısının artmasıyla denetlenen mükellef sayısının da 

artması doğru orantılı olarak artması beklenirdi ancak, burada ters orantıyla daha az vergi 

denetiminin yapıldığı görülmektedir. 2008 yılında kesilen 176.213,518 TL usulsüzlük 

cezasının yine 2008 yılında elde edilen 189.966.082.000 TL vergi gelirleri ile 

karĢılaĢtırıldığında kesilen usulsüzlük cezasının caydırıcılığının yeterli düzeyde olmadığı 

sonucuna varılabilir.  

Tablo 3: Vergi Türleri Ġtibariyle 2008 Yılı Ġnceleme Sonuçları 

VERGĠ TÜRÜ 
RAPOR 

SAYISI 

ĠNCELENEN 

MATRAH (TL) 

BULUNAN 

MATRAH FARKI 

(TL) 

MATRAH FARKI 

ÜZERĠNDEN TARH 

EDĠLEN VERGĠ  

(TL) 

Gelir Vergisi     16.799       1.522.122            2.066.289     362.776    

Kurumlar Vergisi     11.118         3.146.979            6.284.693     1.377.186    

KDV     32.469       57.301.564            6.338.667     1.498.547    

BSMV      1.246         8.494.038        178.386.415     421.531    

Veraset ve Ġnt. Ver.            39                2.650                 19.721     1.787    

Damga Ver.       1.090            542.012            9.332.452     71.189    

KDV Ġadesi       1.918         2.711.517               892.786     80.799    

Geçici Vergi     13.422            806.151            3.971.449     637.460    

Diğerleri     34.972         4.311.853            3.800.412     241.090    

TOPLAM   113.073       78.838.889        211.092.889        4.692.368     

 

Kaynak: Maliye Bakanlığı, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu  

Tablo 3’de ise 2008 yılındaki vergi inceleme sonuçlarının vergi türleri itibariyle ayrılarak 

ifade edildiği görülmektedir. Toplamda incelenen 113.073 rapordan en fazla paya sahip olan 

vergi türünün KDV olduğu ve onu gelir vergisinin takip ettiği görülmektedir. Ġncelenen 

matrahta, KDV’nin %72,6 ile büyük bir paya sahip olduğu ve BSMV’nin de %10,7 ile ikinci 
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sırada yer aldığı, bulunan matrah farkı toplamında, en büyük payın % 84,5 ile BSMV olduğu 

ve matrah farkı üzerinden tarh edilen vergide ise en büyük payın KDV ve Kurumlar Vergisi 

olduğu görülmektedir. 

Denetim oranlarına genel olarak bakıldığında denetimin yeterli düzeyde olmamasının vergi 

denetim elemanlarının da yetersiz olması ile doğru orantılı olduğu söylenebilir. Türkiye’de 

vergi denetiminin etkin ve verimli hale getirilebilmesi için vergi denetim elemanlarının sadece 

nitelikleri itibariyle değil sayısal olarak da yeterli olması gerekmektedir. Son yıllarda 

mükellef sayıları hızla artarken denetim elemanlarının sayılarının da artması gerekmektedir. 

Türkiye’de vergi inceleme oranının çok düĢük olması, vergi inceleme kapasitesinin yetersiz 

olmasından kaynaklanmaktadır. Vergi inceleme kapasitesini belirleyen en önemli gösterge ise 

vergi denetim elemanlarının sayılarıdır. Vergi denetim elemanları, gerek sayılarının yetersiz 

olması gerekse vergi incelemesi dıĢında daha birçok görevlerinin olması nedeniyle vergi 

incelemesine yeterince zaman ayıramamaktadırlar. Türkiye’de vergi denetim birimlerinin boĢ 

kadrolarının doldurulması, vergi inceleme oranlarının yükseltilmesine büyük bir katkı 

sağlayacaktır (Sarılı, 2004: 114). 

Ayrıca vergi denetiminde etkinliğin artırılmasını engelleyen çeĢitli faktörler de 

bulunmaktadır. Vergi kanunlarının sayısının çokluğu ve çok sık değiĢiklik yapılması, vergi 

kanunlarının değiĢtirilmesi ve uygulanması için hazırlık döneminin tanınmaması, vergi 

cezalarının uygulanmaması, sık sık vergi aflarının uygulanması ve vergi ödeme bilincinin 

düĢüklüğü gibi sebepler bu faktörler arasında yer almaktadır. 

Bununla birlikte vergi sisteminin uygulanmasında uzlaĢma müessesinin yaygın bir Ģekilde 

uygulanması da vergi denetiminde etkinliğini düĢürmektedir. UzlaĢmanın azaldıkça vergi 

denetimlerinin artmakta olduğu, vergi denetimlerinin artmasıyla da uzlaĢma oranlarının 

azaldığını söyleyebiliriz (Demirci, 2005: 69). 

 

 

2.2. Vergi Sisteminde Beyan Esasının Uygulanması 

Bilindiği gibi Türk Vergi Sisteminde beyannameye dayanan tarh usulü seçilmiĢtir. Bu usule 

göre, mükellefler kazançlarını ilgili dönemlerde kendi kayıtlarına göre tespit ederek beyan 

edeceklerdir. Ancak vergi, devlet otoritesi tarafından cebren alınan bir para olduğu için vergi 

ödemek istemeyen mükelleflerin matrahlarının doğru olup olmadığının kontrol edilmesi, 

denetlenmesi gerekmektedir (Yamaç, 2009: 26). 

Yapılan bir araĢtırma sonucuna göre mükelleflerin kendi rızalarıyla vergi ödeme isteklerini 

azaltan yani gelirlerini beyan etmemelerine sebep olan unsurlar tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak 
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bu araĢtırma, vergileme tekniğindeki düzensizliklerin, vergi uygulamalarındaki 

adaletsizliklerin, kamu harcamalarındaki savurganlıkların, vergi kanunlarının değiĢtirilme 

sıklığının, vergi affı beklentilerinin, vergi denetimlerinin azlığının ve vergi bilincindeki 

eksikliklerin vergi mükelleflerinin gelirlerini beyan etmelerine sebep olduğunu ortaya 

çıkarmaktadır (Yeniçeri, 2005: 144). 

AĢağıdaki tablodan da görüleceği gibi, ülkemizde en önemli vergi türlerinden birisi olan gelir 

vergisinde beyan esasının istenilen düzeyin çok altında olduğu görülmektedir. 2000-2005 

yıları arasında beyanname veren gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi içindeki payı %4.2 

ile %6.4 arasında değiĢmektedir. Yine beyanname veren gelir vergisi mükelleflerinin 

ödedikleri vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı %1.1 ile %1.4 arasında değiĢmektedir 

(Demirci, 2005:76). 

Tablo 4: Beyanname Veren Gelir Vergisi Mükelleflerinin Durumu 

YILLAR 

GV’nin Vergi 

Gelirleri Ġçindeki 

Payı (%) 

Tevkifatla Alınan 

GV’nin GV 

Ġçindeki Payı (%) 

Beyannameli GV 

Mükelleflerinin 

GV Ġçindeki Payı 

(%)  

Beyannameli GV 

Mükelleflerinin 

Vergi Gelirleri 

Ġçindeki Payı (%) 

2000 23,4 91,2 5,6 1,3 

2001 29,1 93,7 4,2 1,2 

2002 23,0 91,1 6,3 1,4 

2003 20,2 90,2 6,4 1,3 

2004 19,5 90,2 5,5 1,1 

2005 19,1 90,4 5,8 1,1 

Kaynak: Maliye Bakanlığı (2000-2006) Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Yıllık Ekonomik 

Raporları 

Serbest beyan sistemi, mükelleflere ve idareye tanınmıĢ büyük bir kolaylık olmasına rağmen 

vergi ile ilgili istatistiklere göre beyan esasında alınan vergilerin toplam vergi gelirleri 

içindeki payının düĢük olduğu görülmektedir.  Beyan esasının tam olarak iĢlemediği bir 

ülkede de vergi denetim uygulamalarında aksaklıklarının ortaya çıkması da doğal bir sonuç 

olarak görülebilir.  

3. Bazı AB Ülkelerdeki Vergi Denetimleri 

AB’nin bütçe gelir kalemlerinin tarım ürünleri ithalatından alınan vergiler, gümrük vergileri, 

Ģeker ve glikoz vergileri, üye ülkelerin topladıkları katma değer vergisinin belli bir oranı ve 

GSMH katkılarından oluĢtuğu görülmektedir.  AB’nin 2008 yılı bütçe harcamalarının 128 

milyar euro olacağı tahmin edilmiĢ ancak 129,1 milyar euro olarak gerçekleĢmiĢtir. Bütçenin 

hedeflerine ulaĢmasının kaçakçılıkla mücadelede önemli uygulamaların yer aldığını 
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göstermektedir (Ay ve Baran, 2008: 223). 

Bu uygulamalarda önemli bir yere sahip olan Avrupa Kaçakçılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) 

1999 yılında kurulmuĢtur. OLAF’ın kuruluĢun öncelikli amaçlarına baktığımızda hile 

yapanlara karĢı ve sınır ötesi suçlarla mücadele etmek, AB ekonomik yapısının bozulmasını 

engellemek, yasal olmayan kurumlarla ve iyi idare edilmeyen kurumlarla mücadele etmek 

gibi önemli amaçlarının olduğu görülmektedir. Topluluğun bütçesi de vatandaĢların vergileri 

ile finanse edilmektedir (OLAF, http://ec.europa.eu : 12.02.2010). 

AB ülkelerine genel olarak baktığımızda da vergi denetimlerine önem verildiği görülmektedir. 

AB bütçesinin gelir kalemlerinden birisi de ülkelerin GSMH’ları üzerinden alınan katkı 

paylarından oluĢmaktadır. AB, toplanan katkı paylarının en iyi Ģekilde kullanılacağını garanti 

etmekte ve bununla birlikte vergi kaçakçılığı ile mücadeleyi ve vergi kanunlarının iyi bir 

Ģekilde uygulanmasını sağlamayı bir numaralı görev haline getirmektedir. Birlik bünyesinde 

oluĢturulan kuruluĢlarla vergi kaçakçılığı en aza indirilmeye çalıĢılmaktadır (Ay ve Baran 

2008: 223). 

3.1. Almanya 

Almanya’da vergi incelemeleri, beyana dayalı vergilerde yürütülmektedir. Mükellefler, ciro, 

kar ve aktif toplamı gibi bazı ölçüler dikkate alınarak büyük, orta, küçük ve en küçük iĢyerleri 

olmak üzere sınıflandırılmıĢlardır. Büyük iĢletmeler, azami olarak 5 yıl içinde tüm dönemler 

itibari ile incelenmekte, orta iĢletmeler de inceleme süresi 12 yıla kadar çıkmaktadır (Doğan 

ve Karpuzoğlu, 2005: 28). 

Almanya’da toplam vergi/GSMH oranı Avrupa ortalamasının üzerindedir. Özellikle birleĢme 

süreci sebebiyle vergi/GSMH oranı 1990’ların baĢlarında önemli ölçüde artmıĢtır. Almanya, 

AB üyesi 15 ülke arasında toplam vergi gelirlerindeki en yüksek sosyal güvenlik payına sahip 

olmasıyla göze çarpmaktadır. Dolaysız ve dolaylı vergi payı Birlik içindeki en düĢük ülkeler 

arasındadır (Eurostat, http://epp.eurostat.cec.eu.int, 18.11.2009) . 

Almanya’da vergi denetim elemanlarına ve denetim oranına da baktığımızda, 2000 yılı 

itibariyle toplam denetim elemanı kadrosunun 14.783 olduğu, fiilen denetim yapan eleman 

sayısının 10.985 olduğu görülmektedir. Federal Maliye Bakanlığı’nda ise 109 eleman görevli 

bulunmaktadır. 2002 yılında 6.879.591 iĢletmenin 218.017’si incelenmiĢ ve 12.6 milyar 

Euro’luk matrah farkı bulunmuĢtur (Ay ve Baran, 2008: 226). 

ĠĢyeri denetimleri Almanya’da oldukça geliĢmiĢtir. Yıllık satıĢ tutarı 6,7 milyon Euro’dan 

fazla olan bir imalatçı firma veya mesleki kuruluĢ, bir iĢyeri denetmeninin firmanın muhasebe 

sistemi ve buna iliĢkin belgelerini olağan bir denetim süreci için (son 3 veya 4 yıl) kendisine 

haber vermesinden sonra incelemesini bekleyebilir. Denetimin ne kadar süreceği iĢin 
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büyüklüğüne bağlıdır. Cirosu 50 milyon Euro olan mesleki bir kuruluĢ için denetim süreci en 

az iki veya üç ay civarında sürebilir. 

2000 yılında toplamda tüm büyük firmaların yaklaĢık %22’si ve orta ölçekli firmaların %9’u 

iĢyeri denetimine tabi tutulmuĢtur (Radler, 2009: 2). 

2007 yılında ise aĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi maliyeye kayıtlı olan Ģirket sayısı 8 milyon 

352 bin 473’tür. Bunlardan denetlenen Ģirket sayısı 213 bin 375’tir. Bu rakam toplam Ģirket 

sayısının %2,6’sıdır. 2007 yılında Büyük iĢletmelerin %22,8’inin, Orta Ölçekli ĠĢletmelerin 

%7,8’inin, Küçük ĠĢletmelerin %3,9’unun, Daha Küçük Ölçekli ĠĢletmelerin ise %1,1 

oranında denetlendiği görülmektedir (Sancak, 2009: 283). 

Alman ekonomisinin büyüklüğü dikkate alındığında kaçırılan vergi çok yüksek değildir. 

Bunun en önemli nedenlerinden biri ekonomik ve günlük hayatta kullanılan pek çok kart 

sayesinde kiĢinin hareketleri, iĢleri takip edilebilmektedir. Örneğin bir kiĢinin lüks bir arabası 

varsa kolay kolay zarar gösterememektedir. Diğer taraftan vergi ödeme bilincinin de yüksek 

seviyede olduğu söylenebilir (Sancak, 2009: 284). 

Tablo 5: 1 Ocak 2007-31 Aralık 2007 Tarihleri Arasında Almanya’da ġirketlerin 

Denetlenmesi 

Sınıflandırma Toplam ġirket 

Sayısı 

Denetlenen ġirketlerin 

Sayısı Yüzdesi 

Büyük 

ĠĢletmeler 

169.843 38.662 22,8 

Orta Ölçekli 

ĠĢletmeler 

757.810 59.068 7,8 

Küçük Ölçekli 

ĠĢletmeler 

1.140.402 44.735 3,9 

Daha Küçük Ölçekli 

ĠĢletmeler 

6.284.418 70.910 1,1 

Toplam 8.352.473 213.375 2,6 

 

Kaynak: Bundesfinanzministerium Der Finanzen, www.bundesfinanzministerium.de, 

16.09.2009 

Gelir idaresi iĢyeri denetimi yaparken kayıtlarını elektronik ortamda tutan yükümlülerin defter 

kayıt ve belgelerine on-line ulaĢma hakkına sahiptir. Bu durum, modern bilgi toplumu ve 

elektronik ticaretin büyümesi konusunda denetimlerde mali tasarruf ve etkinliğe olanak tanır. 

Alman vergi kanunları daha basit, daha uygun ve daha Ģeffaf hale getirilerek AB gerekleri ile 

uyumlaĢtırılmıĢtır (Bundesfinanzministerium Der Finanzen, 

www.bundesfinanzministerium.de, 18.10.2009). 
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3.2. Ġngiltere 

Ġngiltere’de de vergi denetimleri titizlikle yürütülmektedir. Vergi inceleme elemanı yükümlü 

kayıtlarını incelerken beyannamenin tam ve doğru olup olmadığına karar vermede 

yükümlünün özel kayıtlarına gereksinim duyarsa yükümlü bu kayıtları temin etmek 

durumundadır. Örneğin kredi kartı hesapları, finansal kurumların dokümanları, vb. (Inland 

Revenue, www.inlandrevenue.gov.uk, 06.11.2009). 

Ġnceleme sonunda inceleme elemanları verginin ödenmesi gereken miktardan az ödediğini 

veya ödemenin geç yapıldığını belirlerse yükümlü ceza ödemek zorunda kalacak ve suçlu 

konuma düĢecektir. Ceza miktarının hesaplanmasında idare, yükümlüyü samimi ve gönüllü 

olarak bilgilendirmeye çalıĢır. Yükümlü inceleme elemanının istediği bilgi ve kayıtları 

inceleme elemanına getirmez veya önemsemezse ceza miktarı arttırılarak uygulanır ((Inland 

Revenue, www.inlandrevenue.gov.uk, 18.11.2009). 

Ġngiltere’de gelir, gümrük ve tüketim vergileri bölümlerinin bir araya gelmesiyle 2005 yılında 

kurulan Ġngiliz Gelir ve Gümrükler Ġdaresi (HM Revenue & Customs-HMRC), vergilerin 

idaresi ve vergilerin zamanında, doğru olarak ödenmesini sağlamak amacıyla kurulmuĢtur 

(HMRC, www.hmrc.gov.uk, 20.03.2010) . 

Vergi mükellefleri, denetimler esnasında yardımcı uzman kiĢilere (muhasebeci, vergi 

danıĢmanı vb.) baĢvurabilir. Bu uzmanlar vergi denetmenleriyle birlikte incelemeye 

katılabilmekte ve mükellefe tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca mükelleflere ücretsiz yardım 

hizmeti sunan VatandaĢ DanıĢma Bürosu gibi gönüllü bazı kuruluĢlar da bulunmakta olup 

idare tarafından da uzman temin edilebilmektedir ((HMRC, www.hmrc.gov.uk, 15.02.2010).  

 

3.3. Fransa  

Fransa'da vergi denetimiyle görevli farklı birimler, uzmanlık alanlarına göre, görev ve yetki 

alanlarına göre sınıflandırılabilir. Yerel birimler vergi denetimi konusunda özel bir uzman 

birimin görev alanına girmeyen mükelleflerin tamamının denetiminden sorumludur. Birimler 

arasındaki yetki sınırlarını, mükelleflerin coğrafi bölümlemesi, elde edilen ciro tutarı, vergi 

matrahı, bir Ģirketler topluluğuna ait olma, yurtdıĢı kazanç iliĢkileri, faaliyette bulunulan 

sektör veya sosyo-mesleki kategori gibi ölçütler belirlemektedir. 

Genel olarak Fransa'da vergi denetimi ile uğraĢan üç kuruluĢ olduğu söylenebilir: Bunlardan 

birincisi DVNI (Direction des Vérifications Nationales et Internationales), büyük Ģirketlerin 

denetiminden sorumludur. Ġkinci denetim kuruluĢu DIRCOFI (Direction des Controles 

Fiscales), orta ölçekli Ģirketlerin denetimi ile uğraĢmaktadır. Diğer denetim kuruluĢu ise DSF 

(Direction des Services Fiscaux) küçük ölçekli firmaların denetimini yapmaktadır.  



 

161 

 

Denetim elemanları, sosyal sigorta primleri dıĢında bütün vergilerin incelemesini 

yapmaktadırlar. Denetim yapısı, coğrafi olarak ve firma büyüklüğü dikkate alınarak 

oluĢturulmuĢtur. 

Büyük firmaların denetimini yapan DVNI'ın hedef mükellef kitlesi 9000'dir. Burada kıstas 

olarak 150 milyon Euro tutarındaki ciro sınırı alınmaktadır. Söz konusu büyük mükellefler 

bağlı kuruluĢlarıyla beraber ulusal varlığın (national wealth) %40'ına sahiptirler. DVNI, 70'i 

bilgi iĢlem uzmanı olmak üzere 270 elemana sahiptir (Doğan ve Karpuzoğlu, 2005: 25). 

Devletin reforme edilmesi kapsamında 2000 yılında Kopernik Programı kabul edilmiĢtir. 

Amaç, Vergiler Genel Ġdaresi ve Gelirler Genel Ġdaresi’nin mali bilgilenme sistemlerinin 

geliĢmesidir. Bu geliĢme de gerçek ve tüzel kiĢiler üzerinde odaklanmıĢ yeni bir sistemdir. 

BasitleĢtirilmiĢ Mali Hesap sistemi olarak ifade edilen bu sistemde idare ile olan iliĢkiler 

basitleĢtirilerek her kullanıcıya (Ģirket-Ģahıs) kendi mali durumu hakkında global bir vizyon 

sunmaktadır. 

Kopernik programı, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanılmasına dayanan gerçek bir e-

yönetim gerçekleĢtirmeyi amaçlamaktadır. Bu da internetle donatılmıĢ kullanıcılara vergileri 

internetten beyan etme ve ödeme imkanı sunmakla birlikte Ģahsi ve ortak birçok servise 

ulaĢma imkanı vermektedir ((ġin, 2005: 145). 

Fransa’da denetim, iĢyerinde denetim ve vergi dairesinde denetim olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Dairede yapılan denetim göreceli olarak biraz daha kısadır ve onaylanmıĢ tüm mali 

bildirimler yapılmalıdır. Gerçekte ise bu vergi dairesi bu bildirimler arasında seçme yapmak 

zorundadır. Fransa’da gerçek kiĢi beyanlarının %6’sı, kurum beyanlarının da %15’inin 

incelendiği görülmektedir. ĠĢyeri denetimlerinde daha derinleĢtirilmiĢ bir denetim 

yapılmaktadır (ġin, 2005: 146). 

 

3.4. Ġpanya 

Ġspanya’da vergiler merkezi hükümet, özerk bölge idareleri yerel belediyeler tarafından 

toplanmaktadır. Merkezi hükümet vergileri Ekonomi ve Vergileme Bakanlığı tarafından, 

bölgesel vergiler 17 özerk bölge idaresi tarafından, yerel vergiler ise yerel belediyeler 

tarafından toplanmaktadır ((ġin, 2005: 162). 

Diğer ülkelere benzer bir Ģekilde Ġspanya’da da vergi denetimleri, büyük ölçekli iĢletmeler, 

orta ölçekli ve küçük ölçekli iĢletmeler ayrı esaslara tabi tutulmakta ve bu gruba dahil 

mükelleflerin yönetim ve denetim iĢlemleri ayrı bir kategoride ele alınarak yürütülmektedir.  

Ġspanya’da büyük ölçekli iĢletme ölçütü 6 milyon Euro ciro ile sınırıdır. Büyük mükellefler, 

diğer mükelleflerden farklı olarak vergi idaresine daha fazla bilgi vermekte, daha fazla 



 

162 

 

beyanname vermekte (aylık KDV, stopaj beyannamesi gibi) ve beyannamelerini internet 

aracılığıyla göndermekte, kayıtlarını elektronik ortamda tutmaktadırlar. 

 Ġspanya’da büyük ölçekli firmaların denetimi, yönetim birimleri ve denetim birimleri 

tarafından ayrı ayrı yapılmaktadır. Büyük ölçekli firmalar, ulusal birimler, orta ölçekli 

firmalar ise bölgesel birimler tarafından denetlenmektedir. Yönetsel kontrolde, bütün 

beyannameler, önceden belirlenmiĢ ölçütlere göre gözden geçirilmektedir. Bu ölçütler ise, 

Merkezi Bölümde oluĢturulmaktadır. Büyük mükelleflerin seçimi, bilgisayarlı ve bilgisayarsız 

sistemler kullanılarak yapılmaktadır (Doğan ve Karpuzoğlu, 2005: 27) 

 

4. Türkiye’de Vergi Denetimindeki Sorunlar 

Ülkemizdeki vergi denetimlerinde karĢılaĢılan sorunlar vergi idaresi veya vergi mükellefleri 

ile ilgili olabileceği gibi vergi sisteminden de kaynaklanabilmektedir. Vergi denetiminin 

geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi çok ayrı ve uzmanlık gerektiren bir iĢ olmasının karĢısında 

bugün vergi inceleme yetkisi tanınmıĢ çoğu birimler idari denetim ile vergi denetimini birlikte 

yapmaya çalıĢmaktadırlar. Ġdari denetimde esas olarak idarenin ya da memurun iĢlemleri, 

vergi denetiminde ise mükelleflerin faaliyetleri üzerinde çalıĢımlıktadır. Farklı alanlara hitap 

eden bu denetimlerin aynı kiĢilerde toplanması denetimde etkinlik sorununa sebep olmaktadır 

(Aydemir, 1995: 238). 

GeliĢen ekonomi içinde iĢletmelerin ölçekleri büyümekte, uluslar arası faaliyetleri artmakta, 

bir mükellefin tüm ekonomik faaliyetlerinin kavranması da zorlaĢmaktadır. Bu geliĢmeler de 

vergi incelemesinde uzmanlaĢmayı zorunlu hale getirmektedir (DPT, 2006: 64). 

Merkez ve taĢrada örgütlenmiĢ denetim elemanlarının yerine getirecekleri yıllık faaliyetlerin 

planlanmasına ve koordinasyonuna iliĢkin olarak vergi idaresinde sistematik olarak 

hazırlanmıĢ denetim stratejisi ve politikasına dair bir çalıĢma bulunmamaktadır (HUV ve 

TOBB, 2002: 91). Vergi denetiminde stratejik planlama eksikliğinin var olduğu bir ortamda 

vergi denetim birimleri, birbirinden bağımsız olarak yaptıkları denetim programları 

doğrultusunda denetim iĢlevini yürütmektedirler. Kumanda birliği bulunmaması, Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığı ile Maliye TeftiĢ ve Hesap Uzmanları Kurulları arasında denetim planlanması 

bakımından koordinasyon sorununu yaĢatmaktadır (VDD, 2003: 78). 

Bununla birlikte uygulanmakta olan vergi kanunlarının birçok hükümlerinin sık sık değiĢmesi 

ve yeni vergilerin ihdas edilmesi, yükümlüler açısından her defasında yeni hükümlerin 

öğrenilmesini gerektirmesi de vergi denetimlerinde güçlük yaĢanmasına sebep olmaktadır. 

Yükümlülerin kanunlara uygun davranması kanunların anlaĢılır ve uygulanabilir olmasıyla 

yakından ilgili olduğu söylenebilir (Organ, 2008: 173) . 
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Vergi denetimlerinde baĢarı sağlamanın en önemli unsurlarından biri de denetim 

elemanlarının sadece nitelik itibariyle değil nicelik itibariyle de yeterli düzeyde olması 

gerekmektedir.  

Tablo 6: Vergi Denetim Kadroları
2
 

 

Dolu 

Kadro 

BoĢ 

Kadro 

Toplam 

Kadro 

BoĢ Kadro/ 

Toplam 

Kadro (%) 

  Bakana Bağlı :  465  1.153  1.618  71.2. 

     - Maliye MüfettiĢi  159  308  467  65.9 

     - Hesap Uzmanı 306  845  1.151  73.4 

  Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına Bağlı :    3.163  4.387  7.550  58.1 

     - Merkezi (Gelirler Kontrolörü)  374  526  900  58.4 

     - Mahalli (Defterdarlık Emrinde)   

       (Vergi Denetmeni)  
2.789  3.861  6.650  

58.0 

  Genel  Toplam : 3.628  5.540  9.168  60.4 

Kaynak: Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, ÇeĢitli Vergi Ġstatistikleri, Mart 2010, 

http://www.gib.gov.tr/ 

Tablo 6’dan da görüldüğü gibi Mart 2010 verilerine göre Bakana ve Gelir Ġdaresi 

BaĢkanlığına bağlı olarak denetim birimlerinde denetim elemanı kadrolarının doluluk oranı 

%40 seviyesinde kalmıĢtır. Bu birimlerde toplamda 9.168 kadro bulunurken bu kadroların 

5.540’ı boĢ kadro olarak görülmektedir. Denetim birimlerindeki bu boĢ kadro sayısının 

beklenen düzeyin oldukça altında olduğu görünmekte ve vergi denetimlerinin gereken 

etkinliği sağlamada yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Ayrıca vergi denetim elemanlarının 

performans değerlendirmesinin de yapılması denetimdeki etkinliği artıracaktır. 

Diğer taraftan vergi mükellefi ile vergi idaresi arasında vergi ve cezanın büyük bir oranının 

uzlaĢma yoluyla kısmen veya tamamen kaldırılması da vergi denetiminin etkilerini 

azaltmaktadır. Bir yandan vergi kaybının önlenebilmesi için vergi denetimi yapılırken, diğer 

yandan mükellefleri vergilendirmeye yönelik iĢlemlerde sorumsuz davranmasına sebep olacak 

“ileride nasıl olsa uzlaşma müessesesinin varlığından dolayı vergi dairesiyle anlaşarak 

ödemediğim vergiyi cezasıyla birlikte indirimler yapıldıktan sonra taksitler halinde öderim” 

düĢüncesine yönlendirecek bir uzlaĢma müessesesi tezat oluĢturmaktadır. Ülkemizde 

caydırıcılık etkisinin azaldığı vergi cezalarının etkinliği uzlaĢma ile daha da azalmaktadır 

(Ünal, 2007: 74). 

GeliĢmiĢ ülkelerde vergi denetimine daha az iĢ düĢmesinin sebeplerinden birinin de bu 

                                                           
2
 Kadro sayıları 8 ġubat  2010 tarihi itibariyle belirtilmiĢ olup maliye mufettiĢ yardımcıları, hesap uzman 

yardımcıları ve stajyer gelirler kontrolörleri ile vergi denetmen yardımcıları dahil edilmiĢtir. 
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ülkelerdeki vergi bilincinin varlığı gösterilmektedir. Gerçekten vergiden kaçınmanın toplum 

içerisinde ahlaki bir suç olduğu ve vergi ödemenin bir görev olduğu bilinci yerleĢmiĢ bir 

toplumda vergi denetimi üzerinde ağırlık da belli oranda azalacaktır. Buna göre ülkemizde 

vergi denetimi üzerindeki ağırlığı artıran diğer bir unsur ülkemizdeki vergi ödeme bilincinin 

düĢük olmasıdır (Acar ve Merter, 2007: 10). 

Türkiye’de vergi denetiminin etkin ve verimli bir Ģekilde yapılmasını engelleyen sorunlar 

daha fazla artırılabilir. GeliĢmiĢ ülkelerin vergi denetim uygulamalarını irdelemek ve bu 

uygulamaların ülke ekonomisini nasıl daha güçlü bir duruma getirdiğini ortaya koymanın da 

sorunların çözümü için etkili bir yöntem olabilir.  

 

5. Değerlendirme ve Sonuç  

Vergi denetimi, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesinde oldukça etkin bir uygulama 

aracıdır. Denetimlerin etkinliğinin, caydırıcılığının ve eğiticiliğinin olması, olumlu sonuçlar 

ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle toplumunda her zaman denetlenmeye hazır ve açık olması 

gerekmektedir. Yeterli etkinliğe ulaĢmamıĢ eğitim stratejileri, kayıt dıĢı ekonomiyle 

mücadeleyi de baĢarılı olarak sürdüremez.  

Beyan esasının kabul edildiği vergi sistemimizde mükellefler ile gelir idaresi arasında yazılı 

olmayan ve güven esasına dayalı bir anlaĢma bulunmaktadır. Ancak beyan esası, vergi 

kaçakçılığı açısından da bir risk teĢkil ettiği için kayıt dıĢı ekonominin, vergi kayıp ve 

kaçaklarının hacmini artıran temel sebeplerden biri olarak görülmektedir. Vergi sistemindeki 

kimi olumsuzluklar ve vergi bilincinin yeterince oluĢturulamaması böyle bir sonucu ortaya 

çıkarmaktadır (Tekin, 2003: 69). 

AB ülkelerindeki vergi denetimi uygulamalarına baktığımızda denetime özel bir ilgi 

gösterildiği ve ekonomiye olan büyük katkısı göz önünde bulundurulmaktadır. AB ülkeleri 

sadece kendi ülkelerinde değil Birlik olarak da hareket etmekte ve ortak kuruluĢlar 

oluĢturulmaktadır. AB ülkelerinin birlikte hareket ederek vergi denetiminde ortak bir tavır 

almaları daha etkin sonuçlar ortaya koymaktadır.  

Vergi denetimi yapmaya yetkili olan kiĢilerin AB ülkelerinde genel olarak uzmanlaĢmaya 

gittikleri görülmektedir. Denetim yapılan Ģirketlerin büyüklüğü denetimde önemli bir ölçüt 

olarak belirlenmekte ve denetim elemanları denetimin konusuna göre de ayrı eğitimler 

almaktadır. Türkiye’de de vergi denetimlerinde uzmanlaĢmaya ağırlık verilmesi daha etkin bir 

denetim sistemini ortaya koyacaktır. 

Türkiye’de vergi denetimlerinin oranının da artırılması ve etkinliğin artırılması için makro 

politikalar üzerinde çalıĢılmalıdır. Vergi denetimlerinde vergi kaçakçılığını caydırıcı bir 
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etkiye sahip olacak Ģekilde kanunlarda yeni düzenlemeler yapılması ve kanunların daha sade 

bir Ģekilde düzenlenmesi denetim etkinliğine önemli katkılar sağlayabilir. 

Vergi denetimlerinin daha etkili olabilmesi için mükellefler üzerinde vergi bilincini azaltacak 

uygulamaların da gözden geçirilmesi gerekmektedir. Burada vergi bilincinin artırılması için, 

vergi uyuĢmazlıklarında uzlaĢma sisteminin mükellefler için vergiden kaçmanın bir yolu 

olarak görülmesinin ve uzlaĢmayla mükellefler arasında adaletsizlik oluĢturacak 

uygulamaların önlenmesi etkili bir uygulama olacaktır. Ayrıca devletin vatandaĢları vergi 

konusunda bilgilendirmek için danıĢma büroları kurmasının da etkili olduğu görülmektedir. 

Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu sistem vergi idaresi ile mükellefi birbirine daha çok 

yakınlaĢtırmakta ve vergi bilincinin artmasına da önemli katkıları olmaktadır. 

AB ülkelerinde vergi kaçakçılığı ile birlikte ortaya çıkacak olan kayıt dıĢı ekonomi de vergi 

denetimleriyle birlikte azaltılmaya çalıĢılmakta ve üye devletlerin ekonomik güçleri 

artırılmaya çalıĢılmaktadır. Kayıt dıĢı ekonominin en olumsuz etkilerinden bir tanesi vergi 

gelirlerinin azalmasına sebebiyet verilmesidir. Buna bağı olarak bu sorundan en fazla 

etkilenen kurumların en baĢında vergi idaresi gelmektedir. Ancak bu konu sadece Gelir 

Ġdaresi tarafından çözülmesi gereken bir sorun değil, tüm toplumu ilgilendiren bir konu 

olduğu için özel sektör temsilcilerinin, sivil toplum kuruluĢlarının ve tüm vatandaĢların sahip 

çıkması gereken bir konudur.   

Ülkemizde kayıt dıĢı ekonominin GSMH’nin %50’sinden fazla olduğu tahmin edilmektedir. 

AB ülkelerinde ise bu oranın çok daha düĢük olması, bu konuda özel çalıĢmalar yapılmasının 

ve vergi denetimine ağırlık verilmesinin büyük bir etkisi olduğu söylenebilir. 

Ülke ekonomisini önemli derecede etkileyen vergi kayıplarının önlenmesi için devletin vergi 

denetimlerini sadece sayı olarak artırılması değil nitelik olarak da daha etkili sonuçlar ortaya 

koyacak Ģekilde makro politikalar yürütülmesi büyük bir ihtiyaç olarak görülmektedir. Bu 

anlamda devlet ile vatandaĢlar arasında toplumsal bir mutabakat oluĢacak Ģekilde ve vergi 

vermenin psikolojik sebeplerini de ortadan kaldıracak Ģekilde uygulamaların yapılması faydalı 

sonuçlar doğuracaktır. 
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