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VERGİ USUL KANUNU 

Vergi İdaresi ve Teşkilatı 



VERGİ İDARESİ TEŞKİLAT YAPISI 

 Vergi idaresi, verginin alacaklı tarafını temsil eden kamu idaresi 

birimidir. Merkezi yönetim idaresi maliye bakanlığına bağlıdır. 

Ayrıca yerel yönetimlerin de kendilerine ait vergi toplamak 

amacıyla teşkilatları vardır. 

 Türkiye'de merkezi yönetime ait vergileri toplamakla görevli olan 

idare Maliye Bakanlığı na bağlı olan gelir idaresi Başkanlığı 

merkez ve taşra teşkilatlarından oluşmaktadır. 
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 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  

 Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak, 

 Mükelleflerin vergi uyumunu kolaylaştırmak,  

 Vergi kayıp ve kaçaklarını engellemek 

  Vergi denetimini gerçekleştirmek görevleri arasında yer alır. 
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TAŞRA TEŞKİLATI  

 Doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi başkanlıkları ile vergi 

dairesi başkanlığı kurulmamış olan yerlerde bulunan vergi 

dairesi müdürlüklerinden oluşur. 
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VERGİ İDARESİNDE GÖREV YAPAN 

KOMİSYONLAR 

 Takdir komisyonu  

 Arsa değeri takdir komisyonu  

 Arazi değeri takdir komisyonu 
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VERGİ DENETİMİ 

  Beyan esasına dayanan vergi sisteminde, en önemli sorun, vergi 

kayıp ve kaçakçılığını önlemektir. Bu nedenle vergi idaresinin 

önemli görevlerinden biri de vergi denetimidir.  

 Yoklama  

 Vergi incelemesi  

 Arama  

 Bilgi toplama  

 İstihbarat arşivi  
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Yoklama 

 Yoklamanın amacı, mükelleflerin ve mükellefiyetle ilgili maddi 

olayları, kayıtları ve konuları araştırmak ve tespit etmektir.  

 Yoklama memurları;  

 Günlük hasılatı, ödeme kaydedici cihaz kullananların bu 

zorunluluklara uyup uymadıklarını, defter ve belge düzenine 

uyulup uyumadığını tespit etmek, nakil araçları durdurup taşınan 

yolcu ve mallar ile bulunması gereken belgeleri karşılaştırmak, 

gerekli belgeleri ibraz etmeyen nakil araçlarını trafikten 

alıkoymak gibi görevlere sahiptir. 
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VERGİ İNCELEMESİ 

 Vergi incelemesi, ödenmesi gereken belgelerin doğruluğunu araştırmak, 

tespit etmek sağlamak amacıyla gerçekleşti işlemlerdir.  

 Hesap uzmanları ve yardımcıları,  

 İlin en büyük mal memuru (defterdar),  

 Vergi denetmenleri ve yardımcıları,  

 Vergi dairesi müdürleri  

  Maliye müfettişleri ve yardımcıları, vergi incelemesinde görevlidirler.  

 Vergi incelemeleri esas itibari ile incelemeye tabi mükellefin işyerinde 

yapılır. Ancak mükellefleri rızasıyla vergi dairesinde yapılabilir. 
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ARAMA 

  İhbar veya yapılan vergi incelemesi dolayısıyla bir mükellefin 

vergi kaçırdığına dair belirtiler varsa arama yoluna gidilir. Bu 

aşamada mükellefin sadece işyeri değil üstü ve işyerindeki 

kişilerin de Üstü aranabilir.  

 Arama yapabilmek için; ihbarda bulunulması, vergi inceleme 

yapmaya yetkili olanların arama yapılmasına gerek görmesi, 

yazılı olarak Sulh hakimi izin alınması gerekmektedir. 

9 



Bilgi toplama 

 Kamu idare ve müesseseleri mükellefler veya mükellefle 

işlemde bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler Maliye 

Bakanlığı'nın veya vergi incelemesi yapmakla yetkili olanların 

isteyecekleri bilgileri vermek zorundadır. 
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İSTİHBARAT ARŞİVİ 

 İstihbarat arşivi, toplanan bilgilerin saklandığı yerdir. Vergi 

istihbarat arşivlerin amacı, kayıp ve kaçağına neden olan 

mükellefleri kolayca tespit etmek ve belge inceleme 

elemanlarının sağlıklı bilgi akışını sağlamaktır. 
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