
 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 21.09.2017 

Sayı: 2017/138       Ref: 4/138 

 

 

Konu: 

PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA BEYANNAME VERİLMESİNİN VERGİ 

İNCELEMESİNE VEYA TAKDİRE SEVK NEDENİ OLAMAYACAĞINA DAİR 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR   
 

Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını 

gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren 

mükelleflere vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hükme bağlanmış ve mükelleflerin pişmanlık 

hükümlerinden yararlanabilmeleri için gereken şartlar beş bent halinde sayılmıştır.  

 

Diğer taraftan, anılan Kanunun 134. maddesinde, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi 

gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu açıklanmış, bu 

madde ve müteakip maddelerde vergi incelemesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

 

Pişmanlık müessesesi; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunda önemli bir işleve sahip 

olduğu gibi idare ile mükellefler arasındaki uyuşmazlıkları azaltmakta, idarenin kaynaklarını 

ve zamanını daha etkin olarak kullanmasına katkı sağlamaktadır.  

 

Bu açıklamalara bağlı olarak 95 sayılı Vergi Usul Kanunu sirkülerinde, başkaca bir sebep 

bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verilmesinin incelemeye sevk 

nedeni olarak değerlendirilemeyeceği ve mükelleflerin bu nedenle incelemeye ve takdire 

sevk edilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.  
  

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK: 

95 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr


Pişmanlık ve ıslah
Tarih: 
12/09/2017
Sayı: 
VUK-95/ 2017-8

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/95

Konusu: Pişmanlık ve ıslah

Tarihi: 12/09/2017

Sayısı: VUK-95/ 2017-8

1. Giriş

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Pişmanlık ve ıslah" başlıklı 371 inci maddesinin uygulamasına
yönelik açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Açıklama

213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren
kanuna aykırı  hareketlerini ilgili  makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere
vergi  ziyaı  cezası  kesilmeyeceği  hükme  bağlanmış  ve  mükelleflerin  pişmanlık  hükümlerinden
yararlanabilmeleri için gereken şartlar beş bent halinde sayılmıştır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 134 üncü maddesinde, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi
gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu açıklanmış, bu madde
ve müteakip maddelerde vergi incelemesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Pişmanlık müessesesi; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunda önemli bir işleve sahip olduğu gibi
idare ile mükellefler arasındaki uyuşmazlıkları azaltmakta, idarenin kaynaklarını ve zamanını daha
etkin olarak kullanmasına katkı sağlamaktadır. 

Bu  itibarla,  başkaca  bir  sebep  bulunmadığı  müddetçe,  sırf  pişmanlıkla  beyanname  verdikleri
gerekçesiyle mükellefler uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmemekte, pişmanlıkla
beyanname  verilmesinin  sevk  nedeni  olarak  değerlendirilmesi  ve  mükelleflerin  bu  nedenle
incelemeye ve takdire sevk edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Duyurulur.  

 

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

http://www.gib.gov.tr/pismanlik-ve-islah

