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İZAHA DAVET HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI.  

25.07.2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 482 Sıra No’lu Vergi Usul 
Kanunu Tebliği’nde İzaha Davet müessesesi detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

İzaha Davet  
 
▪ Yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler neticesinde, vergi kaybı oluştuğuna 

dair işaretler mevcut ise aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep 
edilecektir. 

▪ Yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan 
mükelleflerin konuyla ilgili olarak vergi incelemesi veya takdire sevk edilmesi 
önlenebilecektir. 

▪ Vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli 
ceza uygulanarak mükellefler daha ağır yaptırımlardan korunabilecektir. 

 
İzaha davet temelde aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir. 
 
▪ İdare ve mükellefler arasındaki uyuşmazlıkların azaltılması 
▪ İdarenin zamanını daha etkin ve verimli alanlarda kullanabilmesi 
▪ Olayların gerçek mahiyetinin tespit edilmesine mükelleflerce daha çok katkıda 

bulunulması  
▪ Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması 

 
İzaha davet kapsamındaki konular aşağıda yer almaktadır. 
 
▪ Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin Analizi Sonucunda Mükelleflerin 

İzaha Davet Edilmesi 
▪ Kredi Kartı Satış Bilgileri ile Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamelerinin 

Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 
▪ Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin 

Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 
▪ Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Elde Edilen Bilgiler ile Asgari Ücret Tarifelerinin 

Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 
▪ Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinde Yapılan İndirimleri, Kanuni 

Oranları Aşan Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 
▪ Dağıttığı Kâr Üzerinden Tevkifat Yapmadığı Tespit Edilenlerin İzaha Davet Edilmesi 
▪ Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 
▪ İştirak Kazançlarını İlgili Hesapta Göstermeyen Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 
▪ Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki İstisna ile İlgili Olarak 

Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 
▪ Örtülü Sermaye Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 
▪ Ortaklardan Alacaklar İçin Hesaplanması Gereken Faizler Yönünden Mükelleflerin 

İzaha Davet Edilmesi 
▪ Ortaklık Hakları veya Hisselerini Elden Çıkardıkları Halde Beyanda Bulunmayan 

Limited Şirket Ortaklarının İzaha Davet Edilmesi 
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▪ Gayrimenkul Alım/Satım Bedelinin Eksik Beyan Edilmiş Olabileceğine Dair 
Haklarında Tespit Bulunanların İzaha Davet Edilmesi 

▪ Gayrimenkullere İlişkin Değer Artışı Kazançları Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet 
Edilmesi 

▪ Gayrimenkul Sermaye İratlarını Beyan Etmeyen veya Eksik/Hatalı Beyan Eden 
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

▪ Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Durumunda 
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 
 

Ön Tespitin yapılabilmesi için gerekli şartlar aşağıda yer almaktadır. 
 
▪ Ön tespitin ilgili olduğu konuya ilişkin olarak; mükellef nezdinde bir vergi 

incelemesine başlanılmamış olması veya mükellefin takdir komisyonuna sevk 
edilmemiş olması gerekmektedir. 

▪ Haklarında ön tespit konusuyla ilgili ihbar bulunan mükellefler bu konuyla ilgili 
olarak izaha davet edilmeyecektir. Bunun yanı sıra ön tespitle ilgisi bulunmayan 
ihbarlar ise izaha davete engel teşkil etmeyecektir. 

 

İzaha Davet Başvurusu ve İzahın Değerlendirilmesi aşamasında dikkat 
edilmesi gereken süreler aşağıda yer almaktadır. 
 
▪ Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilenlerin madde hükümlerinden yararlanmaları 

için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yetkili komisyona izahta 
bulunmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde ilgili komisyona izahta 
bulunmayanlar anılan madde hükmünden yararlanamayacaktır. 

▪ Süresinde yapılan izah, komisyonca en geç 10 gün içinde değerlendirilerek sonuca 
bağlanacaktır. 

 

 
Haklarında yapılan Ön Tespite ilişkin olarak, mükelleflerin kayba 
uğratılmış olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte İzahta bulunması 
halinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır. 
 
İzahın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde;  
 
▪ Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi,  
▪ Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi,  
▪ Ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 

6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı 
oranındaki izah zammıyla ödenmesi, 

 
şartlarının sağlanması halinde vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 
oranında kesilecektir. 
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Mükellefin verginin ziyaa uğratılmadığı yönünde İzahta bulunması 
üzerine yapılacak işlemler, komisyonun yapılan izahı yeterli bulup 
bulmaması açısından değişkenlik gösterecektir. 
 
Haklarında yapılan Ön Tespite ilişkin olarak, mükelleflerin vergi ziyaına neden 
olunmadığı yönünde İzahta bulunması ve bu izahın komisyonca yeterli bulunması 
halinde; mükellef hakkında söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine ve 
takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmayacaktır. 
 

Mükellefçe yapılan izahın komisyonca yeterli bulunmaması ve beyanname verilmesini 

gerektiren bir durumun bulunduğunun değerlendirilmesi halinde bu durum mükellefe 

bildirilir.  

Bu bildirim üzerine, izahın yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre sona ermeden 

mükellefçe;  

▪ Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi,  

▪ Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi,  

▪ Ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri 

için, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme 

zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi,  

şartlarının sağlanması halinde vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 

oranında kesilecektir. 

Yapılan izahın yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından yukarıda belirtilen işlemlerin 
gerçekleştirilmemesi durumunda incelemeye veya takdire sevk işlemleri yapılacaktır. 

 
Diğer Hususlar 
▪ İzaha davet şartlarından herhangi birini taşımadığı anlaşılan mükelleflerin vergi 

beyannamelerini vermelerine engel bir durum bulunmamakta olup, vergi 
incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden 
beyannamelerini vermiş olanlara, ziyaa uğratılan vergi üzerinden Vergi Usul 
Kanununun 344. maddesi gereği %50 oranında vergi ziyaı cezası kesilir. 

▪ İzaha davet kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler ile izah 
zammının mükelleflerce maddede öngörülen 15 günlük süre içerisinde ödenmemesi 
durumunda %20 oranında kesilmiş olan indirimli ceza, %50 oranı esas alınarak 
ikmal edilir ve izah zammının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılır. 

▪ Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesi kapsamında %20 oranında kesilen vergi 
ziyaı cezasına ilişkin ihbarnamelerin tebliği üzerine mükellefler tarhiyat sonrası 
uzlaşma başvurusunda bulunabilirler. 

▪ Yazılı izah, izaha davet yazısını gönderen merciiye; elden verilmişse bu tarihte, 
postayla taahhütlü veya acele posta servisi ile gönderilmişse zarfın üzerindeki damga 
tarihinde, postayla adi olarak veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilmişse 
izaha davet yazısını gönderen merciin kayıtlarına girdiği tarihte verilmiş sayılır. 
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Sözlü izah, izahı yapan ile komisyon tarafından imzalanacak bir tutanakla tespit 
olunur, bu durumda izah tarihi olarak tutanağın düzenlendiği tarih esas alınır. 
 

İzaha Davet uygulaması 01 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
 

 
EK 1: İzaha Davet Yazısı 

Saygılarımızla, 
Alpaslan Görünmez 
Esat Uğur Bulut 


