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GİRİŞ 

Çağımızın modern devleti bir taraftan kamusal alanlarda hizmet 

vermekte, diğer taraftan da ülke ekonomisinde düzenleyici rol oynamaktadır. 

Ülkemizde, devletin günden güne gelişmekte olan fonksiyonları ile 

beraber finansman ihtiyacı büyük ölçüde artmaktadır. Yurtiçi kaynak 

sağlanmasında vergilerin payı büyüktür. Bu yolla sağlanan fonlar iktisadi 

gelişme açısından yatırımlara en uygun şekilde kamu sektörü eliyle 

aktarılabilmektedir. Verginin cebri bir tasarruf aracı olarak kullanılması genel 

iktisadi politikalara işlerlik kazandırabilmesi, vergi kaybının en aza 

indirilmesiyle mümkündür. 

Günümüzde uygulanmakta olan vergilerin neredeyse tamamı 

mükelleflerin beyanı ve vergi idaresinin denetimi esasına dayanmaktadır. 

Mükelleflerce beyan edilen vergi matrahlarının doğruluğunun sağlanması, 

geniş ölçüde vergi denetiminin etkinliğine bağlıdır. Etkin bir vergi denetimi, 

aynı zamanda vergi sistemini başarılı kılan önemli bir faktördür. 

Vergi sisteminin bünyesinde yer alan ve otokontrol yöntemleri olarak 

nitelendirilen düzenlemeler vergi güvenliğini sağlamada her zaman için yeterli 

değildir. Diğer yandan, otokontrol yöntemlerinin etkin bir biçimde işleyişi ise 

geniş ölçüde mükelleflerin beyanlarının doğruluğuna bağlı bulunmaktadır. Bu 

nedenle mükelleflerce beyan edilen matrah ve diğer bilgilerin doğruluğunu 

denetlemek, vergi idaresinin en önemli görev ve yetkileri arasında yer 

almaktadır. 

Bu görev ve yetkiden hareketle vergi idaresi, sahip olduğu denetim 

elemanları aracılığıyla mükelleflerin vergi kanunları karşısındaki gerçek 

durumlarını ortaya çıkartmak için hesap ve işlemlerini incelemek gereğini 

duymaktadır. 
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İşletmeler, muhasebe kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerine göre tutup mali tablolarını gerçeğe uygun olarak düzenleyip vergi 

idaresine ve ilgili kişilere sunmaktan sorumlu tutulmuştur. 

İşletmeler tarafından mali idareye ve halka sunulan mali tabloların 

gerçeğe uygun olup olmadığının doğru olarak saptanması gerekir. Bu 

saptama ancak bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılması halinde 

inandırıcı olur. Bu nedenle bağımsız denetim firmalarının çok önemli bir 

sorumluluğu ve işlevi vardır. 

Muhasebe hilelerinin önüne geçilmesi, yapılan hilelerin de açığa 

çıkarılması, meslekî ahlakla sıkı sıkıya bağlılıkla olanaklıdır. Denetçinin 

bağımsızlığı ve tarafsızlığı meslekî bilgi kadar denetimin en temel öğesidir. 

Bu sağlanmadığı zaman hem mesleği sürdürmekte hem de sağlıklı kayıt 

sistemini hayata geçirmekte oldukça zorlanılacaktır. Yeminli mali müşavirlik 

mesleğinin geleceği olarak görülen denetimin, güvenilir bir biçimde 

yapılabilmesi için mesleki etiğe, zorunlu meslek kararlarına ve muhasebe 

ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekir. 

Denetim; işletmeler, devlet ve tüm ekonomi açısından hayati öneme 

sahiptir. Kimin için, kimin tarafından hangi amaçlarla ve nasıl denetimin 

yapılacağının ortaya konulması gereklidir. Aksi durumda; amaçlar, yapılan iş 

ve sorumluluk sahipleri arasında bir kavram kargaşası olması kaçınılmazdır. 

3568 sayılı Kanun ile düzenlenmiş bulunan serbest muhasebeci, mali 

müşavirlik ile yeminli mali müşavirlik mesleği ve söz konusu kanuna bağlı 

olarak çıkarılan yönetmeliklerle düzenlemiş bulunan tasdik fonksiyonu, 

denetimin amacı, yapan kişi, ilgili taraflar ve yapılan iş açısından bir takım 

çelişkiler taşıyan bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışmamızın amacı; ülkemizde 1989 yılında kurulan yeminli mali 

müşavirlik kurumunun vergi denetiminde ne kadar etkin olduğunun 

belirlenmesidir. Çalışmamızın birinci bölümünde, denetim ile ilgili genel 

açıklamalar yapılacak, Türk vergi denetim uygulamaları ve çeşitli ülke vergi 
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denetim uygulamaları incelenecektir. Çalışmamızın ikinci bölümünde yeminli 

mali müşavirlik kurumunun bazı ülkelerdeki uygulamaları ve Türkiye 

uygulamaları incelenecektir. Üçüncü bölümde ise, Türkiye’de yeminli mali 

müşavirlik kurumunun vergi denetiminde ulaştığı sonuçlar incelenerek 

etkinliği kavranıp ifade edilmeye çalışılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BİRİNCİ BÖLÜM 

 

VERGİ DENETİMİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 

 

1. DENETİM İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 

1.1. DENETİM KAVRAMI, DENETİMİN ÖZELLİKLERİ VE TARİHİ 
GELİŞİMİ 

1.1.1. Denetim Kavramı  

Dünya’da her alanda olduğu gibi, iktisadi alanda da büyük gelişmeler 

olmaktadır. Birbiri ardına yapılan teknolojik buluşlar, insanların refah düzeyini 

yükseltmekte, ticaret hacmini, şirket sayısını ve şirketlerin büyüklüklerini daha 

da genişletmektedir. Bu durumun bir takım olumsuzlukları da beraberinde 

getirmesi doğaldır. İnsanlar ihtiyaçlarını giderecek bu kurumlar içerisinde en 

güvenli ve en verimli olanlarını öğrenmek ve ona göre bir davranış biçimi 

geliştirmek isteyeceklerdir. İnsanların kendilerini tatmin edecek bilgileri 

edinmeleri zordur. Bu durumda, bizzat şirket tarafından açıklanan bilgilerin 

incelenmesi ile yetinilmek durumunda kalınacak bu ise kamuoyunu tatmin 

etmeyecektir. 

İktisadi anlamda denetim müessesesi, kamuoyunun gerekli bilgi 

edinmesini ve kendi çıkarlarına uygun kararlar verilebilmesini sağlamak 

açısından önemli bir görev üstlenmektedir. Zira iktisadi anlamda denetim, hiç 

kimseye bağlı olmadan tarafsız kişi ya da kişilerce yapılmakta ve ancak bu 

şekilde söz konusu bilgilerin güvenilirlikleri tescil edilmektedir. 

Toplum hayatı karmaşıklaşıp farklılaşma gösterdikçe, yeni meslek 

örgütleri ile beraber yeni durumlar da ortaya çıkmakta ve yeni toplumsal 

gruplaşmalar meydana gelmektedir. Toplumsal kurumlar gibi, toplumsal 

kurallar da kişilerin ya da kişi gruplarının iletişimlerinin bir ürünüdür. 
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Toplumsal kurallar, dışsal görünümlerine karşın kişinin psikolojik gelişim 

süreci içinde edinilerek içselleştirilmek suretiyle bireysel denetim 

mekanizmalarına katkıda bulunurlar. Bu yakın ve çift taraflı ilişki sonucu, bir 

savunma aracı olarak içsel ve dışsal denetim mekanizmalarının yalnızca 

bireye özgü olmaktan çıkarılıp toplumsal hayatın her alanına taşınmasını da 

kaçınılmaz kılmaktadır1. 

Denetim kelimesinin kökü “denet” dir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre 

denet, denetlemek işi demektir. Arapça karşılığı “murakabe”, Fransızcası ise 

“control” kelimesidir. Yine Türk Dil Kurumu Sözlüğü “denetlemek” kelimesini 

“neler olduğunu, neler olacağına anlamak için bakmak, murakabe etmek”  

şeklinde tanımlamaktadır. “Denetim” ve “Denetleme” sözcüklerinin İngilizce’ 

deki karşılıkları “Audit” ve “Auditing”dir. “Audit” sözcüğünün kökü, Latince 

“Audir” fiilinden gelmekte olup anlamı “dinlemek” tir. Görevleri incelemek olan 

ve “Muhasiplerin verdiği hesapları dinleyen kimselere” daha sonraları              

“Denetçi (Auditor)” ve yapılan işe de “Denetleme (Auditing)” denilmeye 

başlanmıştır2. 

Denetim; “olması gerekenle olanın, belirli ölçüler dahilinde tarafsızca 

karşılaştırılarak değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilgi duyanlara sunulması” 

şeklinde tanımlanabilir3. 

 “Denetim; bir örgütün iktisadi faaliyetlerine ve olaylarına ilişkin 

açıklanan bilgilerin, önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluk derecesini 

belirlemek ve raporlamak amacıyla bu iktisadi faaliyetlere ve olaylara ilişkin 

bilgilerle ilgili kanıtların tarafsızca toplanması, değerlendirilmesi ve sonucun 

bilgi kullanıcılarına raporlanması sürecidir4.” 

                                                 
1 Denetim İlke ve Esasları, I. Cilt, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Acar Matbaacılık A.Ş., 
İstanbul 1996, s. 4. 
2 Selahattin TUNCER; “Bankaların Denetimi”, İktisat ve Maliye Dergisi, Ağustos 1988, s. 204. 
3 H. Serdar ÖZDEMİR; “Türleri ve Fonksiyonları Bakımından “Denetim” Kavramı”, Vergi Raporu 
Dergisi, Şubat – Mart 2000, Sayı:45, s. 48. 
4 Celal KEPEKÇİ; Bağımsız Denetim, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2000, s. 1. 
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Muhasebe ilke ve standartlarının gerçek anlamda uygulanıp 

uygulanmadığının araştırılıp ilgili çevrelerin kullanımına uygulanacak bir 

sisteme ihtiyaç vardır. Bu çerçeveden bakıldığında denetimi; “İşletmelerin 

sermaye durumunu ve faaliyet sonuçlarını öngörmüş muhasebe standartları 

içinde, doğru olarak yansıtılıp yansıtılmadığını belirlemek amacıyla, söz 

konusu tablolar ve bu tabloların dayanağını oluşturan kayıt, belge ve diğer 

ipuçları üzerinden yürütülerek, bulguları bir denetim raporunda özetleyen 

sistematik inceleme” olarak tanımlamak mümkündür5. 

Denetim Kavramları Komitesince yapılan tanımda ise, denetim şu 

şekilde tanımlanmaktadır: “Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili 

iddiaların, önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve 

sonuçlarını ilgi duyan kişilere bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve 

bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir6”. Bu tanım aynı zamanda konu 

hakkında genel kabul gören bir tanımdır. 

1.1.2. Denetimin Özellikleri ve Tarihi Gelişimi 

Denetim kavramı, insanların doğru ve güvenilir bilgiye olan 

ihtiyaçlarından doğmuştur. Bir başka ifadeyle denetim; firmaların kendi 

faaliyetleri ile ilgili bilgilerini içeren verilerin, önceden belirlenmiş standartlara 

olan uygunluk derecelerinin, tarafsız bir şekilde ve çeşitli tekniklerle 

araştırılmasını, elde edilen sonuçların kanıtlarla desteklenmesiyle ilgi 

duyanlara bildirilmesini sağlamak açısından çok önemli bir görev 

üstlenmektedir. 

Denetim; birbiri ile devamlı etkileşim halinde olan belirli evrelerden 

oluşur. Bu ise, denetimin bir süreç olduğunu gösterir. Denetimin yapılabilmesi 

için bu evrelerin sırası ile meydana getirilmesi ve denetim bütününün ortaya 

çıkarılması gerekmektedir.  

                                                 
5 Kamil BÜYÜKMİRZA; Muhasebe Denetiminde Muhasebe Standartları, İşletmelerde Denetim 
Fonksiyonu Sempozyumu, TSE Yayını Özel Sayı, Ankara, 1989, s. 62. 
6 Walter G. KELL & William C. BOYNTON & Richard E. ZIEGLER; Modern Auditing, John Wiley And 
Sons, New York, Fourth Ed., 1989, s. 4. 
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Denetim süreci çok kapsamlı ve yoğundur. Fakat denetlenen firmanın 

önceki dönemlerdeki faaliyetleri, denetimi yapan şirket ya da başka bir 

denetim firması tarafından denetlemişse, denetim sürecinin kapsamı ve 

yoğunluğu daha az olacaktır. Bu durumda, denetlenen firmanın önceki 

dönemdeki faaliyetlerinin incelenmesi söz konusu olmayacak ve denetim 

kapsamı daralarak denetçinin gerek zaman gerekse maliyet tasarrufu 

yapmasına yol açacaktır. 

Denetim bir karşılaştırma sürecidir. Denetimin kapsamı belli bir iktisadi 

birim ya da dönemle sınırlandırılır. İktisadi birim, gerçek ve tüzel kişiler 

olabilir. Bazen bir işletmenin tamamı yerine belli bir bölümü ile de 

sınırlandırılabilir. Denetimin kapsadığı dönem genellikle bir yıl olmakla 

beraber, aylık, üç aylık ya da altı aylık dönemler itibariyle denetim yapılabilir7.  

Denetim tarafsızca delil toplama ve delillerin değerlendirilmesi esasına 

dayanır. Denetim, konusunda uzman ve bağımsız kişilerce yapılmalıdır. 

Denetçinin yeterli miktar ve kalitede bilgi toplayabilmesi için, yüksek düzeyde 

bilgi ve tecrübe sahibi olması gerekmektedir. Denetçinin sahip olması 

gereken önemli diğer bir özellik ise bağımsız davranma özelliğidir. 

Bağımsızlık, denetim çalışmalarında tarafsız olabilme sonucunu 

doğurmaktadır. Yapılan denetim türüne göre bağımsızlığın derecesi 

değişmekteyse de bağımsızlık denetim mesleğinin vazgeçilmez unsurudur8. 

İlk çağda Mısır medeniyetinde denetimin ilk izlerine rastlanmaktadır. 

Daha sonraları Atina’da maliye tahsildarının hesaplarını inceleyen ve 

yolsuzlukları ortaya çıkaran denetleme kuruluşlarının varlığı görülmektedir. 

Roma İmparatorluğunda ise kamu maliyesinin kontrolü “Ketser” adı verilen 

denetçiler tarafından yapılmaktaydı9.  İngiltere’ de Kral I. Edward tarafından 

devlet gelirlerini tahsil eden memurların düzenli hesap tutup tutmadıklarını 

                                                 
7 Hasan GÜRBÜZ; Muhasebe Denetimi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul 1995, s. 6. 
8 Nejat BOZKURT; Muhasebe Denetimi, Alfa Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul 1998, s. 24. 
9 Sedat ÖZKANLI; “Çağdaş Vergi Denetimi ve Yeminli Mali Müşavirlik”, Vergi Dünyası Dergisi CD’si, 
Temmuz 1991, s.119. 
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kontrol etmek üzere 1289 yılında denetçiler görevlendirilmiştir. Denetçilerin 

görevlendirilmesi ile denetim kavramı geniş bir alana yayılmıştır10. 

14. yüzyılın başlarında İngiltere’de ilk defa “Auditor - Denetçi” deyimi 

kullanılmaya başlanmıştır. Devlet gelirlerini tahsil eden memurların 

hesaplarının, bu denetçiler tarafından denetlenmesi esası kabul edilmiştir.  

Modern muhasebe denetimi ise sanayi devriminin öncülüğünü yapan 

Anglo – Sakson ülkelerinde ekonomideki bu gelişmenin ortaya çıkardığı bir 

ihtiyaç olarak 19. yüzyılın başlarında uygulanmaya başlamıştır. Nitekim 

sanayi devriminin ilk aşamalarında teknolojik ve iktisadi gelişmelerin etkisi ile 

büyük işletmeler kurulmaya başlamış ve sermaye sahipleri işletmelerinin 

yönetimini profesyonel yöneticilere bırakmak zorunda kalmışlardır. Diğer 

taraftan hisse senetleri borsalarının gelişmesi, şirketlerin sahipliğini çok geniş 

bir kitleye yaymıştır. Bu şekilde işletmeye sahip olanlar (sermayedarlar) ile 

yöneticilerin ayrılması, paralarının kullanılış biçimlerini ve kendilerine sunulan 

faaliyet sonuçlarını kontrol etmek isteyen ortaklar adına bağımsız ve uzman 

kişiler tarafından işletme hesaplarının denetlenmesi zorunluluğunu ortaya 

çıkarmıştır.  

Önceleri yalnızca sermayedarlar açısından kayıt kontrolü biçiminde 

yapılan bu denetim zaman içinde kredi veren kuruluşların ihtiyacı olacak 

bilgileri sağlamaya ve devletin vergi alacağını güvence altına almaya imkân 

verecek biçimde mali tablolarda yer alan bilgilerin doğruluğunu da araştırma 

şekline dönüşmüştür. Bu uygulamalar kanuni düzenlemelerle de pekiştirilerek 

denetimin bağımsız ve saygın bir kurum haline gelmesi sağlanmıştır. 

Ülkemizde de devletin çeşitli birimlerinde esas olarak Tanzimat 

döneminden itibaren ciddi bir biçimde denetim fonksiyonlarını ifa edecek özel 

birimlerin kurulmasının gerekliliği ortaya çıkmış ve bu amaçla özel birimler 

kurulmasına başlanmıştır. Ülkemizde 1987 yılına kadar mali tabloların 

                                                 
10 Osman Fikret ARKUN; İşletmelerde Muhasebe Denetimi, Nihat Sayar Yayın ve Yardım Vakfı 
Yayınları, No: 317 – 550, İstanbul 1980, s. 17. 
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hazırlanması ve denetimi; Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatı hükümleri 

çerçevesinde yürütülmüştür. 1970’li yıllarda Türk şirketlerinin yurt dışı 

girişimlerinin artması ile beraber bağımsız denetçi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’ de bağımsız denetimin zorunluluğu ilk defa 1987 yılında bankaların 

denetimi ile gündeme gelmiştir11. 

Bu çalışmaların, devletin yeniden organize edilmesi için batıdaki 

gelişmelere uyma çabalarının bir sonucu olduğu söylenebilir. Ayrıca 

sanayileşmenin gecikmesi diğer ülkelerde 19. yüzyılda ortaya çıkan bağımsız 

denetim mesleğine ihtiyaç duyulmasını ve mesleğin gelişme sürecini de 

geciktirmiştir12. 

1.2. DENETİMİN TÜRLERİ 

Denetim birçok eserde farklı ayrımlara tabi tutulmuştur. Fakat temelde, 

denetim türleri aşağı yukarı aynı kavramları içermektedir. İncelenen tüm 

eserlerde denetimin türü olarak gösterilenler içerisinde hep ortak kavramlar 

göze çarpmaktadır. Buna göre, denetimi değişik yönlerden, değişik türlere 

ayırmak mümkündür.  

Denetimin türlerini bazı kıstaslara göre sınıflandırabiliriz13: Amaçlara 
Göre Denetim Türleri; Mali Tabloların Denetimi (Finansal Denetim), 

Uygunluk Denetimi (Usul Denetimi), Faaliyet Denetimi (Performans Denetimi), 

Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri; İç Denetim, Dış Denetim, 

Kamu Denetimi şeklinde sınıflandırılabilir.  

 

 

                                                 
11 Hakkı DEDE; “Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre İMKB’ de İşlem Gören Sürekli Denetime Tabi 
Şirketlerin Ara Mali Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Esaslar ve Bağımsız Dış Denetim”, Marmara 
Üniversitesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 1995, s. 10. 
12 Sedat ÖZKANLI; “Çağdaş Vergi Denetimi ve Yeminli Mali Müşavirlik”, a.g.m., s. 119. 
13 M. Şakir AYDIN; “Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin Ekonomideki Rollerinin Analizi”, Dumlupınar 
Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kütahya 2000, s. 7. 
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1.2.1. Amaçlara Göre Denetim Türleri 

Denetim, çeşitli amaçlara ulaşabilmek için yapılabilir. Amaçlara göre 

denetimi mali tabloların denetimi, uygunluk denetimi ve faaliyet denetimi 

olmak üzere üçe ayırabiliriz. 

1.2.1.1. Mali Tabloların Denetimi (Finansal Denetim) 

Mali tabloların denetimi, mali tabloların belli ölçüler ve ilkelere uygun 

olarak hazırlanıp hazırlanmadığı ve içeriğinin doğruluğunu araştıran bir 

denetim türüdür14. Bu denetim sonuçlarının raporlanmasında denetimin hangi 

ölçüler dahilinde ve hangi ilkelere uygun olarak yapıldığı belirtilir. Denetim 

sonuçlarının değişik grupların ihtiyacına uygun olması için çalışmalar genel 

amaçlı yapılır ve çoğunlukla “Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları” 

uygulanarak “Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine” uygun raporlar 

hazırlanır. GKGMİ ülkeden ülkeye göre farklılık gösterebilir15. 

1.2.1.2. Uygunluk Denetimi (Usul Denetimi) 

Uygunluk denetiminin amacı yetkili bir üst makam tarafından 

belirlenmiş kurallara uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır. Bu üst makam 

işletme içinden olabileceği gibi işletme dışından da olabilir. İktisadi 

kuruluşların belirlenmiş kurallara ne derece uyduklarını incelemeye uygunluk 

denetimi denir. Uygunluk denetimi, bağımsız denetim kuruluşları ve kamu 

denetçileri tarafından yapılabileceği gibi, işletmenin kendi iç denetçileri 

tarafından da yapılabilir16. Bu denetim, uygulayıcıların işletme içinden ya da 

dışından bir üst organca konulmuş kurallara uyup uymadıklarını araştırmayı 

amaçlar17. 

Uygunluk denetimi, genellikle işletme yönetiminin isteği üzerine 

gerçekleştirilir ve yönetime rapor verilir. Büyük işletmelerde uygunluk 

                                                 
14 Ersin GÜREDİN; Denetim, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, No: 62, 4. Baskı, s. 14.  
15 Ersin GÜREDİN; Denetim, a.g.e., s. 14. 
16 H. Serdar ÖZDEMİR,; “Türleri ve Fonksiyonları Bakımından “Denetim” Kavramı”, a.g.m., s. 51. 
17 Denetim İlke ve Esasları, a.g.e., s. 14. 
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denetimi, iç denetçiler tarafından yapılmaktadır. Uygunluk denetiminin 

sonucu, mali tablolar denetimi ile ilgili programın hazırlanması ve 

uygulanmasına ışık tutar18. 

1.2.1.3. Faaliyet Denetimi (Performans Denetimi) 

Faaliyet denetiminde, faaliyet sonuçları verimlilik standardı ile 

karşılaştırılır ve işletmenin önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşıp 

ulaşmadığı ölçülür19. 

Faaliyet denetimi, iç denetimden daha makro düzeyde, yani işlem 

bazında değil, stratejilerin uygulanması, yıllık ya da daha uzun döneme ait 

hedeflerin gerçekleşmesi, şirket organizasyonlarının yeterliliği ve verimliliği ya 

da varsa grup şirketlerinin uyumu, faaliyet ve raporlama düzenlerindeki tek 

düzeliğini sağlamak ve denetlemek amacını gütmektedir. 

1.2.2. Denetçi İle İşletme Arasındaki Örgütsel İlişki Açısından 
Denetim Türleri 

Denetçi ile işletme arasındaki örgütsel ilişki açısından denetim; iç 

denetim, dış denetim ve kamu denetimi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

1.2.2.1. İç Denetim 

İşletmeler, verimlilik azalmalarını en aza indirebilmek için, işletmenin iç 

faaliyetlerini mümkün olduğunca bir düzene sokmak zorundadırlar ve 

verimliliği azaltmakta olan olayların önüne geçmeyi hedeflemektedirler. İşte 

bu durumda iç denetim denilen kavram devreye girmektedir. İç denetim; 

bizzat işletmenin kendi elemanlarınca, yönetim birimlerine rapor vermek sureti 

ile işletmedeki mali ve idarî işlemlerin belirlenmiş politikalar çerçevesinde 

yapılıp yapılmadığının araştırılması ve kontrol edilmesi olarak tanımlanabilir. 

                                                 
18 Kudret BARAN; “Halka Açık Anonim Şirketlerin Mali Tablolarının Sermaye Piyasası Kanununa Göre 
Özel Bağımsız Dış Denetimi ve Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul 
1989, s. 50. 
19 Celal KEPEKÇİ; Bağımsız Denetim, a.g.e., s. 4. 
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İç denetçiler, işletme kaynaklarının tutumlu ve verimli olarak kullanılıp 

kullanılmadıklarını incelerler. Bir bakıma faaliyet denetimi ve uygunluk 

denetimi ile ilgilenmektedirler. İç denetçiler, normal bir denetçide bulunması 

gereken özellikleri taşırlar. Ancak bağımsızlık derecelerinde tartışma söz 

konusudur. İç denetçiler daha çok, büyük örgüt yapısına sahip işletmelerde 

bulunurlar20. 

1.2.2.2. Dış Denetim 

Dış denetim, mali tabloların ait oldukları dönem itibari ile işletmenin 

mali durumu ile faaliyet sonuçlarını, doğru ve güvenilir olarak gösterip 

göstermediğinin ve GKGMİ’ ye uygunluğunun uzman kişilerce incelenip 

sonucunun bir raporla açıklaması işlemidir. Bir diğer ifadeyle; işletmelerin 

ürettikleri verilerin doğru, tarafsız, tutarlı olmasını sağlayan bir sistem olarak 

görülen dış denetim; esas itibariyle işletmeye ait mali raporların GKGMİ’ ye 

göre hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmeyi amaçlamaktadır21. 

1.2.2.2.1. Bağımsız Dış Denetim: İktisadi kuruluşların her geçen gün 

çoğalması, gelişmesi ve fonksiyonlarının artması, bu kuruluşların kendi iç 

denetim sistemlerini de etkilemekte ve karmaşıklaştırmaktadır. Bu durum ise 

sistemden elde edilmesi beklenen yararları azaltmaktadır. Ayrıca iktisadi 

kuruluşlar, sadece kendileri ile ilgili değildirler. Çeşitli açılardan; devlete, 

ortaklarına, borç verenlere, müşterilere, çalışanlarına ve diğer ilgili gruplara 

karşı sorumludurlar. Bu yüzden de belli dönemleri ilgilendiren faaliyetleri 

hakkındaki bilgileri, mali tablolar aracılığı ile ilgili grupların bilgisine sunmaları 

gerekmektedir. Zira bu bilgiler, ilgili grupların işletme hakkında alacakları 

kararlara etki edecektir. Fakat mali tablolar, işletmenin kendisi tarafından 

hazırlandığı için, güvenilir olup olmadıkları hakkında devamlı olarak soru 

işaretleri ortaya çıkacaktır. Bu soru işaretlerinin giderilebilmesi için, mali 

tabloların, konusunda uzman ve bağımsız profesyonel kişilerce incelenmesi 

                                                 
20 Ferruh ÇÖMLEKÇİ; “Genel Olarak Muhasebe Denetimi”, İşletmelerde Denetim Fonksiyonu 
Sempozyumu, Türk Standartları Enstitüsü, Özel Sayı, Ankara 1989, s. 58. 
21 Mücella SARIASLAN; “Bağımsız Dış Denetimin İktisadi ve Mali Denetim Mevzuatı İçerisindeki Yeri”, 
Vergi Sorunları Dergisi,  Mayıs 1990, s. 13. 
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ve sonuçların bir rapor halinde ilgililere aktarılması gerekmektedir. İşte bu 

profesyonel kişilere “Bağımsız Dış Denetçi”, yaptıkları işe ise; “Bağımsız Dış 

Denetim” denmektedir. Bağımsız dış denetim müessesesi, doğru ve güvenilir 

bilgi arayışı sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Bağımsız dış denetim; iktisadi kuruluşlarca açıklanan mali tabloların, 

bağımsız ve tarafsız uzman kuruluşlarca, öngörülen standartlara uygun olup 

olmadığının ve dolayısıyla da güvenilir olup olmadığının belirlenmesi 

amacıyla yapılan incelemeler olarak tanımlanabilir22. 

Ülkemizde de bağımsız dış denetim kuruluşlarının faaliyette 

bulunmaları bir zorunluluk olmuş ve bununla ilgili kanuni düzenlemeler 

oluşturularak, bağımsız dış denetim müessesesinin yerleştirilmesine 

çalışılmıştır. Fakat sadece uzman ve tarafsız bir kişi olarak bağımsız denetçi 

ile gerçekte ortaya konan anlayış çerçevesinde oluşturulmuş yeminli mali 

müşavirlik mesleği arasıdaki temel farklılık; yeminli mali müşavirlik mesleğinin 

devlet tarafından bir vergi denetçisi olarak görülmesi ve kullanılmak 

istenmesidir. 

1.2.2.2.2. Kamu Denetimi: Kamu denetimleri, kamusal kuruluşlara 

bağlı olarak çalışan denetçilerin gerek kendi kuruluşları içinde gerekse diğer 

kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler ve özel kuruluşlar nezdinde 

yaptıkları denetimlerdir23. Kamu denetimi; yasama, yargı, idari ve mali 

denetimleri kapsamaktadır.  Kamu denetimi; gerek kamu idare ve 

işletmelerinin gerekse özel sektörün kamu hukuku yönünden denetimidir24. 

Kamu denetiminin amacı; kişilerin ve kuruluşların eylem ve işlemlerinin 

devletin kanunlarına ve tabi oldukları mevzuata ve devletin iktisadi ve sosyal 

politikalarına uygunluğunun araştırılmasıdır.  

                                                 
22 H. Serdar ÖZDEMİR; “Türleri ve Fonksiyonları Bakımından “Denetim” Kavramı”, a.g.m., s. 53. 
23 Faruk GÜÇLÜ; “Kamuda Denetim Sorunu ve Çözüm Yolları”, ASMMMO Bülten, Yıl: 12, Sayı: 137 – 
138, Temmuz - Ağustos, 2002, s. 13. 
24 Hasan Basri AKTAN; “İşletmelerde Mali Denetim”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 149, Ocak 1994, s. 
4. 
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2. TÜRKİYE’ DE VERGİ DENETİMİ 

2.1. VERGİ DENETİMİ KAVRAMI VE VERGİ DENETİMİNİN 
AMAÇLARI 

2.1.1. Vergi Denetimi Kavramı 

Maliye politikasının önemli bir aracı olan vergilerin etkin bir şekilde 

uygulanabilmesi, vergilerin doğru ve tam olarak tahsil edilmesine bağlı 

bulunmaktadır. Bu husus, çağdaş devlet anlayışının arttırdığı kamu 

hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi yönünden 

olduğu kadar, vergilemede genellik ve eşitlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi 

yönünden de önem taşımaktadır. Beyan esasına dayanan modern vergi 

sistemlerinde, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun tespiti vergi 

denetimleri ile sağlanmaktadır25. 

Vergi denetimi, vergi idaresinin denetim alanında uzmanlaşmış 

elemanları aracılığıyla mükelleflerin vergi borcu doğuran olaylarla ilgili hesap 

ve işlemlerini incelemektir. Başka bir ifade ile vergi denetimi, ödenmesi 

gereken vergi borcunun zamanında ve eksiksiz olarak ödettirilmesini 

sağlamak amacıyla vergi idaresinin yetkili elemanlarınca mükelleflerin vergi 

kanunlarından doğan ödevlerini yapıp yapmadıklarının araştırılmasıdır26. 

Vergi kanunlarında bazı belirsizliklerin ve boşlukların olması, vergi 

kanunlarının ve uygulama formlarının sık sık değiştirilmesi, sistemin çok 

karmaşık olmasının farklı yorumlara yol açması, ülkenin iktisadi ve sosyal 

gerçeklerine uymama ve benzeri nedenler vergi inceleme ihtiyacını 

artırmaktadır. 

Vergi Usul Kanunu vergi denetimini; mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili 

maddi olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmaya ve tespit etmeye yönelik 

                                                 
25 Metin ÖZŞAHİN; “Vergi Denetiminin Önemi ve Etkinliğinin Sağlanması”, Vergi Dünyası Dergisi 
CD’si, Haziran 1987, Sayı: 70, s. 2. 
26 Osman PEHLİVAN; “Vergi Denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik”, Vergi Dünyası Dergisi CD’si, 
Ekim 1986, Sayı: 62, s. 3. 
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"Yoklama" müessesi ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun 

araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanmasına yönelik "Vergi İncelemesi" adı 

altında iki ayrı müessese olarak düzenlemiştir. 

Yoklama; vergilendirme ile ilgili somut olayların anında tespit edilerek 

belgelendirilmesi amacına yönelik olup muhasebe denetimi ile doğrudan bir 

ilgisi yoktur. Asıl vergi denetimi vergi inceleme elemanları tarafından 

gerçekleştirilen vergi incelemeleridir. Bu yolla işletmelerin genel kural olarak 

geçmiş beş yıllık işlemleri vergi mevzuatına uygunluk yönünden 

incelenebilmekte ve aykırılıklar bulunması halinde gerekli yaptırımlar 

uygulanmaktadır. 

Vergi denetiminde kullanılan belge denetimi (revizyon), fiili envanter ve 

randıman incelemeleri gibi klasik usullerin yanı sıra Vergi Usul Kanunu’nda 

yapılan değişiklikle iktisadi delil esasının uygulanmasına da geçilmiş 

bulunmaktadır. Hatta bu sistemle bazı hallerde şahit ifadeleri ile dahi ödenen 

verginin doğruluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde ek vergileme yapma 

imkânı getirilmiş bulunmaktadır. Vergilendirmeye ilişkin olarak iktisadi, ticari 

ve teknik durumlara uymayan bir durumun tespiti halinde ispat külfeti bu 

hususu ileri süren mükellefe yüklenmiştir. Bütün bu araçlar vergi denetim 

elemanlarına yaptıkları vergi denetimlerinde gerçek durumu daha kolay ve 

sağlıklı tespit edebilmeleri yönünden önemli imkânlar sağlamış 

bulunmaktadır. 

2.1.2. Vergi Denetiminin Amaçları 

Beyan esasına göre, mükellefler beyanname vermek sureti ile vergi 

matrahlarını beyan etmekte, gelir idaresi de bu matrah üzerinden vergiyi tarh 

ve tahakkuk etmektedir. Ancak, daha az vergi ödemek için bazı mükellefler 

gelirlerinin bir kısmını ya da tamamını beyan etmeyebilirler. Vergilerin 

zamanında ve tam olarak toplanabilmesi için mükelleflerin beyanlarının 

doğruluğunun araştırılması gerekir. Beyan edilen matrahların gerçeğe uygun 
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olup olmadığı ancak vergi denetimi ile ortaya çıkarılabilir. Mükelleflerin 

beyanlarının doğruluğunun tespitinde vergi denetimi önemli rol oynar27. 

Vergi denetiminin amacı, denetim süreci ile mükellefiyeti meydana 

getiren gerçek olaylarla, matrahın dayandığı hesap ve işlemlerin doğru ya da 

yanlışlığının tespitidir. Bu yönüyle vergi denetimi, vergi gelirlerini güvenlik 

altına alan etkili bir araçtır. Denetim olmadan, sadece mükelleflerin 

beyanlarına dayanılarak yapılan vergileme, mükelleflerin vergi dürüstlüğüne 

ve vergi kanunlarını kişisel olarak yorumlamalarına bağlı olacaktır. 

Vergi denetimi esasen mükellef beyanlarının doğruluğunu araştırmak, 

vergi kanunlarının uygulama olanaklarını gözden geçirmek ve bu arada 

kanunların uygulamadan doğan aksaklıklarını saptamak için yapılır28. 

Vergi denetiminin bir diğer amacı ise, vergilerin zamanında ve tam 

olarak tahsil edilmesini sağlamaktır. 

2.2. VERGİ DENETİMİNİN TÜRLERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ 

2.2.1. Vergi Denetiminin Türleri  

Vergi denetimi, denetim sürecinin özelliklerine göre aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılabilir29. 

2.2.1.1. İçerik ve Nedenine Göre Vergi Denetimi  

İçerik ve nedenine göre vergi denetimini olağan vergi denetimi ve 

olağanüstü vergi denetimi olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

Olağan vergi denetimi, önceden belirlenmiş bir planın gereği olarak, 

herhangi bir özel nedene dayanmaksızın belirli zamanlarda ve aralıklarda 

                                                 
27 Mustafa Ali SARILI; “Türkiye’ de Vergi Denetiminin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik 
Yapılması Gereken Düzenlemeler”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mayıs 
2003, s. 103. 
28 Kemal KILILÇDAROĞLU, “Yaygın Vergi Denetimi ve Karşılaşılan Sorunlar”, Vergi Dünyası Dergisi, 
Eylül 1981, Sayı: 1, s. 37. 
29 Osman PEHLİVAN; “Vergi Denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik”, a.g.m., s. 3. 
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yapılan normal denetimlerdir. Bu çeşit denetimlerin amacı; vergileme sürecini 

sürekli olarak gözetim altında tutmaktır. 

Olağanüstü vergi denetimi, belirli nedenlere dayanılarak yapılan 

denetimlerdir. Örneğin; vergi kanunlarında yer alan indirim, istisna, muafiyet 

hükümlerinin uygulamasına gereği gibi uyulup uyulmadığı; vergi kayıplarına 

yol açan belirli uygulamaların özellikle araştırılarak ortaya çıkartılması bu tür 

denetimlerin konusunu oluşturur. 

2.2.1.2. Mükellefleri Sınıflandırarak Vergi Denetimi  

Vergi mükellefleri, belirli ölçülere göre belirli sayıda büyüklük sırasına 

konulur. Mükelleflerin büyüklük sırasına konulmasında vergi matrahı olarak 

beyan edilen tutarlar önemli bir ölçüt olarak dikkate alınabilir. Bu 

sınıflandırma sonucu, büyük işletmeler vergi konusu hakkında daha fazla 

uzmanlık bilgisine sahip denetim elemanlarınca denetlenirken, küçük 

işletmeler diğer denetim elemanlarınca denetlenebilir. 

2.2.1.3. Vergi Türlerine Göre Vergi Denetimi 

Vergi türlerine göre vergi denetimi, genel vergi denetimi ve özel vergi 

denetimi şeklinde sınıflandırılmaktadır. Genel Vergi Denetimi; Bu 

denetimler, gelir, servet ve harcama vergilerinin tamamını içermekte olup 

kural olarak olağan denetimlerle aynıdır. Özel Vergi Denetimi; Münferit 

vergiler için yapılan bir denetim türüdür. Örneğin; gelir vergisinde stopaj 

denetimi; kurumlar vergisi denetimi ve katma değer vergisi denetimleri. 

2.2.2. Vergi Denetiminin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, çağdaş anlamda bir maliye örgütü 

olmadığı için ancak XIX. yüzyılın sonlarına doğru, devletin tüm mali 

işlemlerini denetim altına almak amacı ile denetim örgütünün kurulması 

ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaçtan hareketle, Maliye Nazırı “Umur-u Maliyenin 

Tanzim ve Islahı”nı hazırlamış ve devrin padişahı II. Abdülhamit onaylayarak 
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25 Temmuz 1879 tarihli “İrade–i Seniye”ye dayanılarak çıkarılan “Teftiş 

Muamelatı Maliye Nizamnamesi” ile “Heyet-i Teftişiye-i Maliye” yi (Maliye 

Teftiş Kurulu) kurmuştur30. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda uygulanan Temettü Vergisi, Türkiye 

Cumhuriyeti kurulduktan sonra da uygulanmaya devam edilmiş, 27 Şubat 

1926 tarih ve 755 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu31 ile yürürlükten kaldırılarak 

yerine Kazanç Vergisi yürürlüğe konulmuştur. 

Temettü Vergisi; tahrir ve karineye dayandığı için o dönemde vergi 

denetimine çok fazla ihtiyaç duyulmamıştır. Bu nedenle vergi denetimi, ilk kez 

müessese olarak 1926 yılında 755 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu ile yürürlüğe 

girerek uygulanmaya başlanmıştır. 755 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu 

beyannamelerin incelenmesi görevini Tahakkuk Teftiş Memurlarına vermiş, 

böylece ülkemizde gerçek anlamda vergi denetimi görevini üstlenmiş ilk vergi 

inceleme elemanları oluşturulmuştur. Ancak, yeterli biçimlenme ve 

deneyimleri olmadığı için bu alan da başarılı olamamış ve kaldırılmıştır32. 

Bundan sonra denetim işlerinde serbest muhasebecilerden yaralanılmış, bu 

kişilere, vergi incelemelerinde görev verilmiştir. Bu uygulama da, 2395 sayılı 

Kazanç Vergisi Kanunu33 ile 2430 sayılı Muamele Vergisi Kanunu’ nun34 

kabul edildiği 1934 yılında sona ermiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurulmasından sonra getirilen yeni vergilerin 

denetimi için gerekli olan birimler, 18 Mayıs 1929 tarih ve 1452 Sayılı Devlet 

Memurlarının Maaşatının Tevhid ve Teadülüne Dair Kanun’un35 kadro 

bölümlerinde ve ilgili yıllara ait “Seneyi Maliyesi Muvazene-i Umumiye 

Kanunu” na ekli cetvellerde belirtilerek oluşturulmuştur. Maliye Bakanlığı 

meslek teşkilatı içinde yer alan ve “Varidatı Mahsusa Müdüriyeti Umumiyesi”, 

                                                 
30 Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, “Maliye Teftiş Kurulu Tarihi”, Tarihçe, http://www.mtk.gov.tr/ 
(15.10.2005). 
31 09.03.1926 Tarih ve 317 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.  
32 Selahattin TUNCER; “ Hesap Mütehassıslığından Hesap Uzmanlığa ”, Vergi Dünyası Dergisi, 
Haziran 2001, Sayı: 238, s. 5. 
33 25.03.1934 tarih ve 2662 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 
34 15.05.1934 tarih ve 2701 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 
35 30.06.1929 tarih ve 1229 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 
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“Varidatı Umumiye Müdüriyeti Umumiyesi”, “Varidat Umum Müdürlüğü” 

kadroları içinde bulunan “Müfettiş”, “Pul Tahakkuk Müfettişi” ve “Tahsilat 

Müfettişi” gibi unvanları taşıyan denetim elemanları; 29.05.1936 tarih ve 2996 

sayılı Maliye Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun’ la yapılan36 

değişiklikle bu unvanlar yerine Varidat Umum Müdürlüğü kadrosuna dahil 

olarak “Varidat Kontrolörlüğü” kadrosu düzenlenmiştir37. 

10.08.1942 tarih ve 4286 sayılı Kanun38 ile 2996 sayılı Kanun’da 

yapılan değişikliklerle Varidat Umum Müdürlüğü, “Vasıtasız Vergiler Umum 

Müdürlüğü” ve “Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlüğü” olarak ikiye ayrılmıştır. 

Ayrıca “Tahsilât Umum Müdürlüğü”  kurulmuştur. Söz konusu kanunla, 

Varidat Kontrolörlüğü unvanı korunmuş ve ayrıca “Tahsilât Kontrolörlüğü” de 

kurulmuştur. 03.08.1944 tarih ve 4644 sayılı Kanunla39 Vasıtasız Vergiler 

Umum Müdürlüğü kadrosuna bağlı “Varidat Kontrolör Muavinliği” kadrosu 

oluşturulmuştur. 29.05.1946 tarih ve 4910 sayılı Kanunla40 Vasıtasız ve 

Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri, “Gelirler Umum Müdürlüğü” adı altında 

birleştirilmiş ancak Tahsilât Umum Müdürlüğü aynen korunmuştur. 4910 

sayılı Kanunla ayrıca, “Gelirler Kontrolörü”, “Gelirler Kontrolör Yardımcısı” ve 

“Tahsilât Kontrolörü” kadroları oluşturulmuştur. 24.03.1950 tarih ve 5655 

sayılı Kanunla41 Tahsilât ve Gelirler Umum Müdürlükleri, Gelirler Genel 

Müdürlüğü adı altında birleştirilmiştir. Varidat ve Tahsilât Kontrolörleri, 

Gelirler Kontrolörü kadrolarına aktarılmıştır. 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu ile 2430 sayılı Muamele Vergisi 

Kanunu, beyannameli mükellef sayısını artırmıştır. Beyannameli mükellef 

sayısının artması ile vergi incelemeleri de önem kazanmıştır. Bunun sonucu 

olarak da kazanç ve muamele vergileri “Kazanç Vergisi Hesap 

Mütehassıslığı” ile “Muamele Vergisi Hesap Mütehassıslığı” olarak iki ayrı 

                                                 
36 05.06.1936 tarih ve 3322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
37 Mustafa Ali SARILI; “ Türkiye’de Vergi Denetiminin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik 
Yapılması Gereken Düzenlemeler ”,a.g.m., s.104. 
38 14.08.1942 tarih ve 5184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
39 12.08.1944 tarih ve 5781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
40 07.06.1946 tarih ve 6327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
41 03.04.1950 tarih ve 7473 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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vergi inceleme örgütü oluşturulmuştur. Kazanç ve muamele vergisi 

alanlarında görev yapan inceleme elemanlarının sayısı gün geçtikçe 

artmıştır. İlk olarak İstanbul’ da daha sonra da Ankara, İzmir ve Bursa’ da 

çalışmaya başlamışlardır. 3840 sayılı Kanunla42 2395 sayılı Kazanç Vergisi 

Kanunu’nda yapılan değişiklikle, 1940 yılında “Hesap Mütehassıslığı 

Muavinliği” kadrosu oluşturulmuştur. Hesap Mütehassısları ilk olarak ücretli 

olarak çalıştırılmış daha sonra da 4644 sayılı Kanun’ un yürürlüğe girmesi ile 

kadrolu olarak atanmışlardır. Bu mütehassıslar, Defterdarlıklara bağlı olarak 

bir Baş Hesap Mütehassısı yönetimi altında çalışmışlardır. Hesap 

Mütehassısları, kazanç ve muamele vergisi ile ilgili denetimlerinde çağdaş 

vergi inceleme yöntemleri kullanmaktan ziyade daha çok kişisel bilgi ve 

tecrübelerine dayanmışlardır. 28.03.1945 tarih ve 4709 sayılı Kanunla43 

Hesap Mütehassıslığı kaldırılarak yerine Maliye Teftiş Kurulu’ nun yapısı 

model alınarak “Hesap Uzmanları Kurulu” kurulmuştur. Hesap Uzmanları 

Kurulu 1945–1950 yılları arasında kazanç vergisi ve muamele vergisi 

beyannamelerinin incelenmesinde görev almıştır44. 

Türkiye’ de devletin gelir, gider ve mallarının denetimi Maliye 

Bakanlığı’ nın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan denetim birimleri 

aracılığı ile yürütülmektedir.  

Vergi denetimi, gelir idaresi ile vergi mükelleflerinin kanunların belirttiği 

esaslar çerçevesinde hareket edip etmediklerinin tespit edilmesidir. Buna 

göre vergi denetimi, hem iç denetim olarak adlandırılan gelir idaresinin teftiş 

edilmesini hem de dış denetim olarak bilinen vergi mükelleflerinin vergi 

incelemesine tabi tutulmasını kapsamaktadır. Türkiye’ de vergi denetimi, 

Maliye Bakanlığı’nın merkez teşkilatına bağlı bulunan Hesap Uzmanları, 

Maliye Müfettişleri ve Gelirler Kontrolörleri ile taşra teşkilatına bağlı bulunan 

Vergi Denetmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 

                                                 
42 29.05.1940 tarih ve 4521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
43 05.04.1945 tarih ve 5974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
44 Mustafa Ali SARILI; “Türkiye’de Vergi Denetiminin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik 
Yapılması Gereken Düzenlemeler”, a.g.m.,  s.105. 
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Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan denetim 

elemanlarından Maliye Müfettişleri ile Gelirler Kontrolörleri hem dış denetime 

hem de iç denetime yetkili iken; Hesap Uzmanları sadece dış denetime 

yetkilidir. Taşra teşkilatına bağlı olarak görev yapan Vergi Denetmenleri de 

hem iç denetimde hem dış denetimde yetkilidir.  

2.3. VERGİ DENETİM BİRİMLERİ 

2.3.1. Maliye Bakanlığı’na Bağlı Denetim Birimleri 

Türkiye’ de vergi denetimi, Maliye Bakanlığı’ nın merkez ve taşra 

teşkilatında yer alan denetim birimleri tarafından gerçekleştirmektedir. 

Merkezi denetim elemanı olan Maliye Müfettişleri ve Gelirler Kontrolörleri, dış 

denetim hizmetinin yanı sıra Maliye Bakanlığının teftiş ve soruşturma 

görevlerini de yerine getirmektedir. 

Hesap Uzmanları yalnızca dış denetim yaparlar. Taşra teşkilatı 

denetim elemanı olan Vergi Denetmenleri ise, görev yeri olan taşra teşkilatı 

sınırlarında inceleme, teftiş ve soruşturma görevlerini yürütürler. Merkez ve 

taşra teşkilatı denetim birimleri aşağıda ayrı başlıklar altında açıklanacaktır. 

2.3.1.1. Merkez Teşkilatı Denetim Elemanları 

Maliye Bakanlığı’ nın merkez teşkilatında Maliye Teftiş Kurulu (MTK), 

Hesap Uzmanları Kurulu (HUK), Gelirler Kontrolörlüğü Başkanlığı (GKB) 

olmak üzere üç farklı denetim birimi görev yapmaktadır.  

2.3.1.1.1. Maliye Teftiş Kurulu: Maliye Bakanlığının en eski denetim 

birimidir. MTK, 1879 yılında “Heyet-i Teftişiye-i Maliye” adıyla doğrudan 

zamanın Maliye Nazırına bağlı bir kuruluş olarak kurulmuştur. İlk Maliye 

Müfettişleri de aynı tarihte tayin edilmiştir45. MTK, Maliye Bakanlığı’ nın 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ 

                                                 
45 http://www.maliye.gov.tr/tefku/tarihce.htm (13.09.2005). 



 

 

22

nin46 543 Sayılı KHK47 ile değişik 20’ nci maddesi uyarınca teftiş, tahkik ve 

incelemeleri Maliye Bakanı adına yapmanın yanı sıra, diğer kanunlarla 

kendisine verilmiş görevleri de yerine getirmektedir.  

Maliye Müfettişleri 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun 135’ inci 

maddesine göre her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisine sahiptirler.  

2.3.1.1.2. Hesap Uzmanları Kurulu: Hesap Uzmanları, daha önceleri 

“Kazanç Vergisi Mütehassısı” ve “Muamele Vergisi Hesap Mütehassısı” 

adları ile görev yaparken 1934 yılına Defterdarlık bünyesinde çalışan tek bir 

birim olarak toplanmıştır. 

Çağdaş bir vergi sisteminin oluşturulması ve bu sistemin uygulama 

sonuçlarının denetlenmesi için 4709 sayılı kanunla Maliye Bakanlığı’ nda üst 

düzey denetim, araştırma ve danışma birimi olarak 29.05.1945 tarihinde HUK 

kurulmuştur48. 

Maliye Bakanlığının en etkin denetim birimi olan HUK, ülke çapında 

vergi denetimini gerçekleştirmekle birlikte vergi politikalarını belirlenmesi 

çalışmalarına katılarak modern vergi sisteminin oluşumunda da görev 

almaktadırlar49. 

Vergi mevzuatı ve vergi denetimi alanında yaptıkları çalışmalarla 

edinilen bilgi birikimi ve deneyimle ayrıcalıklı bir kurum kimliğine kavuşan 

Hesap Uzmanları Kurulu, ülkemizde vergi sistem ve tekniği; işletme denetimi 

ve vergi incelemesi; muhasebe, bilanço ve mali tablolar konularındaki 

gelişmelere öncülük etmekte ve bu alanlara ilişkin kurumsal yapı ve 

tekniklerinin geliştirilmesi, uygulama kalitesinin artırılması ve teknik bilgi 

                                                 
46 14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 
47 24.06.1994 tarih ve 21970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 
48 Nusret KESLER; “37. Yılında Hesap Uzmanları Kurulu ve Hesap Uzmanları”, Vergi Dünyası Dergisi 
CD’si, Haziran 1982, Sayı: 10, s. 2. 
49 Nusret KESLER; “41. Yılında Hesap Uzmanları Kurulu ve Hesap Uzmanları”, Vergi Dünyası Dergisi 
CD’si, Haziran 1986, Sayı: 58, s. 1. 
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düzeyinin yükseltilmesi amacıyla Hesap Uzmanlarının yaptığı teknik-bilimsel 

çalışmaları ilgililerin bilgisine sunmaktadır50. 

Hesap Uzmanları Kurulu'nun görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz51: 

“— Gelir Kanunlarında öngörülen denetim işlerini yapmak, yönetmek, 

yürütmek, bu konuda plan ve programlar hazırlamak, 

— Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve 

uygulama ile ilgili araştırma ve diğer çalışmaları yapmak ve tekliflerde 

bulunmak, 

— Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla Hesap 

Uzmanlarına verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

— Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.” 

Kurul, sahip olduğu birikimden hem mali idareyi, hem de vergi 

mükelleflerini yararlandırabilmek için ilgililere sürekli bilgi aktararak çağdaş 

vergi sisteminin oluşmasını sağlamaktadır52. 

2.3.1.1.3. Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı: 29.05.1946 tarih ve 4910 

sayılı Kanunla Vasıtasız ve Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri, “Gelirler 

Umum Müdürlüğü” adı altında birleştirilmiştir. Bu Kanunla, “Gelirler 

Kontrolörü”, “Gelirler Kontrolör Yardımcısı” ve “Tahsilât Kontrolörü” kadroları 

düzenlenmiştir. 24.03.1950 tarih ve 5655 sayılı Kanun’la Tahsilât ve Gelirler 

Umum Müdürlükleri, Gelirler Genel Müdürlüğü adı altında birleştirilmiştir. 

Varidat ve Tahsilât Kontrolörleri, Gelirler Kontrolörleri kadrolarına 

aktarılmıştır. Gelirler Kontrolörleri uzun süre, temel olarak yönetim teftişi ile 

                                                 
50 Abdullah ASLAN; “Vergi Denetimi Sistemi ve Hesap Uzmanları Kurulu”, Vergi Dünyası Dergisi 
CD’si, Haziran 2002, Sayı: 250. s.2. 
51 Serdar KOYUTÜRK; “Çağdaş Vergi Denetimine Hesap Uzmanları Kurulu’ nun Katkısı”, Vergi 
Dünyası Dergisi CD’si, Mayıs 1991, Sayı: 117, s.3. 
52 Hasan Basri AKTAN; “Hesap Uzmanları Kurulu ve Çağdaş Vergicilik”, Vergi Dünyası Dergisi CD’si, 
Mayıs 1991, Sayı: 117, s. 4. 
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ilgilenmişlerdir. 1970 yılından sonra sayıları 19 olan Gelirler Kontrolörlerinin 

artırılması ile beraber vergi incelemesi de yapmaya başlamışlardır53. 

Gelirler Kontrolörlerinin, ülke genelinde vergi incelemesi yapmak, gelir 

idaresinin merkez ve taşra teşkilatının bütün işlemlerini teftiş etmek, maliye 

memurları hakkında soruşturma yapmak gibi görevlerinin yanı sıra 4208 

sayılı Kanun kapsamında kara para aklama eylemlerini araştırmak ve diğer 

bazı kanun ve kararlarla kendilerine verilen denetim işlerini yapmak gibi 

görev ve yetkileri de vardır. 

2.3.1.2.Taşra Teşkilatı Denetim Elemanları: Taşra teşkilatında vergi 

denetimine yetkili olanlar 213 sayılı VUK’ un 135’ inci maddesinde sayılmıştır. 

Bu madde hükmüne göre; İlin En Büyük Mal Memurları, Vergi Denetmenleri, 

Vergi Denetmen Yardımcıları, Vergi Dairesi Müdürleri ve Gelirler Genel 

Müdürlüğü’ nün taşra teşkilatlarında müdür kadrolarında görev yapanlardır.  

2.3.1.2.1. İlin En Büyük Mal Memurları:  Bir ilin en büyük mal 

memuru defterdardır. Defterdar, Maliye Teşkilatı’ nın bir ildeki en üst amiridir. 

Defterdarların, VUK’ un 135’ inci maddesine göre vergi inceleme yetkisi 

bulunmaktadır. Ancak, defterdarlar yoğun iş yükünden dolayı bu görevlerini 

pratikte kullanmamaktadırlar. 

2.3.1.2.2. Vergi Denetmenleri: 1936 yılında Varidat Kontrol 

Memurluğu, daha sonra Vergi Kontrol Memurluğu olarak unvan değişikliği 

yapılmıştır. 1993 yılından itibaren ise unvanları Vergi Denetmeni olarak 

değiştirilmiştir. 

Vergi denetmenleri doğrudan vergi denetimi ile görevli olup yerel 

düzeyde vergi incelemesine yetkilidirler. Vergi denetmenlerinin yerel düzeyde 

vergi incelemesi görevinin yanı sıra gelir idaresinin taşra teşkilatının teftişi ve 

bu idarede çalışan personeli soruşturma yetkileri de vardır. 

                                                 
53 Mustafa Ali SARILI; “Türkiye’de Vergi Denetiminin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik 
Yapılması Gereken Düzenlemeler”, a.g.m., s.111. 
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Vergi denetmenlerinin vergi inceleme yetkisi VUK’ un 135’ inci 

maddesinde yer almaktadır. Teftiş ve soruşturma yetkileri ise Çalışma ve 

Görev Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirtilmiştir54. 

2.3.1.2.3. Vergi Dairesi Müdürleri ve Gelirler Genel Müdürlüğü’ 
nün Taşra Teşkilatında Müdür Kadrosunda Görev Yapanlar: VUK’ un 

135’ inci maddesine göre, vergi dairesi müdürleri ile Gelirler Genel 

Müdürlüğü’ nün taşra teşkilatında müdür kadrosunda görev yapanlar da vergi 

incelemesine yetkilidirler. Vergi dairesi müdürleri; mükellefi tespit etmek, 

vergi tarh etmek, tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek amacı ile kurulmuş kamu 

dairelerinin idarecisi olan kişilerdir. 

Vergi incelemeye yetkili olan vergi dairesi müdürleri pratikte, iş 

yoğunluğu nedeniyle fazla zaman almayan beyanname üzerinden belirlenen 

matrah farkına dayanılarak düzenlenen matbu raporlarla bu yetkilerini 

kullanmaktadırlar. Derinlemesine inceleme ve araştırma gerektiren konularda 

olayı, merkez ya da yerel denetim elemanlarınca incelenmek üzere bir üst 

makama iletmektedirler55. 

2.3.2. Yeminli Mali Müşavirlik Kurumu 

İktisadi gelişme ile birlikte, devletin ekonomi içindeki görev ve 

fonksiyonları büyük ölçüde artış göstermiştir. Bunun sonucu olarak da 

vergilere olan ihtiyaç artmıştır. Maliye Bakanlığı’ nın vergi denetimindeki 

yükünü azaltmak, Türk vergi sisteminin yozlaşmasına engel olmak, vergi 

toplamada etkinliği sağlamak, mükelleflerin vergi ödemeye olan isteklerini 

artırmak, vergi kanunlarının uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları en aza 

indirebilmek için yeminli mali müşavirlik kurumuna ihtiyaç duyulmaktaydı. 

Sermaye şirketleri, iktisadi hayatta çok önemli rollere sahiptir. 

Sermaye şirketlerinin iktisadi hayattaki güçlerini hisse senedi ve tahvil yoluyla 

                                                 
54 24.12.1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 
55 Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri Derneği, Gelir İdaresinin ve Vergi Denetiminin Yeniden 
Yapılandırılması, Kurtiş Matbaacılık, Ankara 2001, s. 19. 
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elde etmektedirler. Bu yola başvurabilmeleri için bilânço hesaplarının 

denetimden geçirilmesi ve bunun herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir. 

İşte bu gelişmeler vergi sisteminin yanı sıra muhasebe, işletmecilik 

konularında üst düzey bilgi ve deneyim sahibi olmaları gereken yeni bir 

mesleğin doğmasına yol açmıştır56. 

YMM kurumuna, vergi denetimine katkıda bulunması ve denetim 

elemanlarına yardımcı olması amacıyla yetki ve sorumluluklar verilmiştir. 

01.06.1989 tarih ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile muhasebe işleri ile 

uğraşan kişiler için kanuni bir tanım getirilmiş ve yaptıkları işler kanuni bir 

zemine oturtulmuştur. Bu kanun mesleki açıdan en önemli köşe taşıdır. 

YMM’ lik mesleği aslında ilk olarak 3239 sayılı Kanun’un 13’ üncü 

maddesi ile VUK’ un 141’ inci maddesine eklenen ek madde de 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemede YMM mesleği ile ilgili getirilen hükümler ile 

3568 sayılı Kanun’ daki hükümler benzer olup YMM unvanının kazanılması, 

yapacağı işler, sorumluluk sınırları, yönetim çalışma ve disipline ilişkin 

esaslar ve diğer hususlar hakkında Bakanlar Kurulu’ na düzenleme yapma 

yetkisi tanınmıştır. Ancak bu madde Anayasa Mahkemesi’nce verilen bir 

kararla57 iptal edilmiştir. 

YMM mesleğinin konuları 3568 sayılı Kanun ve çıkarılan diğer 

mevzuatlar ile aşağıdaki şekilde sayılabilir; 

 Gerçek ve tüzelkişilerin ya da bunların teşebbüs ve 

işletmelerinin, mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, 

muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların 

denetim standartlarına göre incelediğini tasdik etmek,  

                                                 
56 Ejder AVANOĞLU; “Yıllık Beyannamelerin Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik ve 
İncelenmesine Dair Esaslar”, Vergi Sorunları Dergisi, Ocak 1996, Sayı: 88, s. 76. 
57 19.03.1987 tarih ve esas no: 1986/5, karar no:1987/9; 12.11.1987 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 
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 Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe 

sistemlerini kurmak, geliştirmek, muhasebe kayıtlarının mali mevzuata 

uygunluğunun denetimi ile bu konularda müşavirlik yapmak, 

 İşverene bağlı olmaksızın mahkeme gibi ilgili kurumlardan 

talep edilmesi halinde tahkim, bilirkişilik işleri yapmak,  

 Talep edilmesi halinde vergi mevzuatında yer alan istisna ve 

muafiyetlerden yararlanılmasına yönelik raporlar düzenlemek ve idareye 

vermek, 

 Talep edilmesi halinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu’ nun ve diğer kanunlarda yer alan vergi iadesine ilişkin olarak 

doğruluğun tespitini raporlamak suretiyle vergi idaresinden alınmasını 

sağlamak, 

 İlgili mevzuatlar gereğince Maliye Bakanlığı ya da resmi 

mercilerce verilecek görevleri yerine getirmek. 

Yeminli mali müşavirlik kurumunu düzenleyen söz konusu 3568 sayılı 

Kanun çalışmamızın bir sonraki bölümünde ayrıntılı olarak incelenecektir. 

2.4. TÜRKİYE’ DE VERGİ DENETİMİNDE ETKİNLİĞİ SAĞLAMAK 
İÇİN ALINAN ÖNLEMLER 

Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde devletin en önemli gelir kaynağı 

vergi gelirleridir. Vergilemenin ana amacı devlet harcamalarını karşılamak 

için gelir toplamaktır. Gelişmekte olan ülkelerde devlet harcamalarının 

karşılanmasında devlet gelirlerinin çok yetersiz kalmasının oluşturduğu 

arayışların sonucu olarak vergi sistemi her zaman tartışma konusu 

olmaktadır.  

Ülkemizde vergi reformları sürekli ve öncelikli bir konu olmuştur. 1980’ 

lerden sonra kamu açıklarına ilişkin tartışmalarda, yeterince vergi toplanıp 

toplanamadığı konusu incelenmekte, vergi tabanının genişletilmesi ile vergi 

idaresinin gelir hareketlerini yakından izleyip izleyemediği konusu ele 

alınmaktadır. 
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2.4.1. Gelir İdaresinde Otomasyona Geçiş ( VEDOP ) 

Vergilemeye ilişkin olarak öncelikle bilinmesi gereken husus vergi 

toplamanın sadece kanun yapmakla mümkün olmayacağıdır. Vergi toplamak 

ve adil bir vergi sistemi oluşturmak etkin bir vergi teşkilatı ile mümkündür. 

Vergi idaresinin bugünkü yapısı günümüzün gelişen iktisadi, sosyal ve teknik 

şartları içinde yapısal yönden gerekli etkinliğe sahip değildir. Çağdaş ve etkin 

bir vergi sisteminin oluşturulması için vergi mevzuatında yapılacak 

düzenlemeler kadar vergi idaresindeki organizasyon yapısı da önem 

taşımaktadır. Vergi mevzuatı ne kadar teknik ölçütlere uyularak mükemmel 

hazırlanırsa hazırlansın onu uygulayacak etkin ve çağdaş bir vergi idaresi 

oluşturulamadığı sürece sonuç almak mümkün olmayacaktır.  

Çağdaş bir vergi idaresinden bahsedebilmek için bu yapının etkin, hızlı 

ve adil hizmet üreten bir özellik taşıması gerekmektedir. Bu hizmet yapısı 

görevinin gerektirdiği caydırıcılığı ve vatandaşlarla kurulan ilişkilerde güven 

ve karşılıklı saygıyı koruyan bir yapıyı arz etmelidir.  

Belirtilen niteliklerin sağlanabilmesi için vergi idaresinin yaygın, 

kuralları oturmuş, teknolojik alt yapısı güçlü, destek hizmetleri yeterli ve 

konumuna uygun olarak yeterli eğitimi almış personellerle donatılmış 

olmalıdır. Bu nitelikler sağlanamadığı zaman mükellefler üzerinde etkin 

olamayan, iktisadi gelişme ve olayları kavrayamayan, hantal, görev 

anlayışına uygun olmayan baskı ve keyfiyete dayalı, devlet ciddiyeti ile 

bağdaşmayan bir yapılanma ortaya çıkacaktır. 

Vergi Daireleri Tam Otomasyonu Projesi (VEDOP) vergi 

denetmenlerinin ve vergi mükelleflerinin takibinin de otomasyona dahil 

edildiği kapsamlı bir projedir. Devletin vergi toplama konusundaki etkinliğini 

artırmak amacıyla, uygulamaya konulan vergi dairesi tam otomasyon 

projesinin, vergi dairelerine yaygınlaştırılması ile vergi dairelerinin merkezden 

izlenmesi ve mükelleflerin kendi hesaplarını sorgulaması sağlanacaktır. 
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Merkezde kurulan veri ambarı tüm bilgilerin toplanıp yönetim ve denetim için 

etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır. 

Projeye ilk olarak 1998 yılında başlanılmıştır. VEDOP 1 ile 22 ilde 153 

vergi dairesinde otomasyona geçilmiş ve böylece vergi gelirlerinin büyük bir 

kısmı bilgisayarda günlük olarak izlenir hale gelmiştir. Ülke çapında vergi 

mükellefinin yoğun olduğu illerden başlayan otomasyon, toplam 450 vergi 

dairesini kapsamaktadır. Proje tamamlandığında bankaların tahsil etmiş 

oldukları vergiler otomatik olarak vergi mükellefinin hesabına aktarılacaktır. 

VEDOP 2’ ye 2002 yılında başlanılmıştır. VEDOP 2 kapsamında 59 ilde 145 

vergi dairesi daha otomasyona geçirilmiştir. Sonuç olarak, 81 ilde en az bir 

vergi dairesi olmak üzere 300 vergi dairesi tam otomasyon kapsamına 

alınmıştır58. 

Türkiye genelinde vergi mükellefinin yoğun olduğu illerden başlayarak 

İstanbul’ da 63, Ankara’ da 25, İzmir’ de 21 tane vergi dairesi,  VEDOP 

kapsamında tam otomasyona geçirilmiştir59.  

Projenin nihai amacı, mükelleflerin internet ortamında beyanname 

doldurmasını ve ödeme yapmak için bile vergi dairesine gitmeden ödevlerini 

yerine getirebilmelerini sağlamaktır. Böylece hem mükellefler vergi 

dairelerindeki kuyruklarda zaman kaybı yaşamayacaklar hem de vergi 

dairelerinin iş yükü azalacağı için daha etkin ve verimli çalışacaklardır. 

2.4.2. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kurumunun Oluşumu 

Bir ülke ekonomisine ait rakamsal verilerin doğruluğu o ülkede 

muhasebe mesleğine verilen önemle doğrudan ilgili bulunmaktadır. Eğer bir 

                                                 
58 http://www.maliye.gov.tr ( 11.09.2005 ). 
59 http://www.maliye.gov.tr ( 11.09.2005 ). 
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ülkedeki tüm iktisadi ilişkiler kayda alınabiliyorsa, o ülkenin rakamsal 

değerleri doğruyu yansıtmaktadır60.  

Bu bağlamda, vergi denetiminde etkinliği sağlamak için alınan 

önlemlerden biri de 01.06.1989 tarihinde kabul edilip 13.06.1989 tarih ve 

20194 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 3568 sayılı 

Kanun’ dur. Bu kanunda meslek unvanları “Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik” olarak üçe ayrılmıştır.  

Serbest muhasebecinin görevleri; kayıt işlerini yürütmek, bilânço ve 

gelir tablolarını ve beyannameleri düzenlemektir.  

Serbest muhasebeci mali müşavirin görevleri; serbest muhasebecinin 

görevlerini yapmanın yanında iki asıl grupta toplanmıştır. Bunlardan ilki, 

muhasebe sistemi kurmak, geliştirmek ve mali kanuni düzenleme ve 

uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek ya da danışmanlık yapmaktır. Bunlar, 

hesap işleri içinde düzenleme ve danışmanlık ağırlıklı işlerdir. 

İkinci grup işi ise, muhasebe ve finansman konularında inceleme, 

değerleme, denetim yapmak, rapor düzenlemek, tahkim ve bilirkişilik 

yapmaktır. Bunlar ise, kendisini taraf kılacak işlerdir, inceleme ve denetim 

ağırlıklıdır61. 

Yeminli mali müşavirin görevleri; serbest muhasebeci mali müşavirin 

asıl iki grup işini yapmanın yanı sıra, 02.01.1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi 

Gazete’ de yayımlanan yönetmelikte belirlenen “tasdik” işlerini yerine 

getirmek olarak ortaya konulabilir. Yeminli mali müşavirin asıl işinin tasdik 

olması yeminli sözcüğünün gündeme gelmesine yol açmaktadır. Bu konu 

aynı zamanda tez çalışmamızın temelini oluşturmaktadır ve bundan sonraki 

bölümde ayrıntılı olarak incelenecektir. 

                                                 
60 Veysi SEVİĞ; “Muhasebe ve Mesleğin Önemi”, Dünya, 26.09.2002, Perşembe. 
61 Oktay GÜVEMLİ; “3568 Sayılı Yasada Bağımsız Muhasebeci, Mali Danışman ve Yeminli Mali 
Danışman Olmanın Koşulları ve Üniversite Eğitimi”, Vergi Dünyası Dergisi, Mart 1991, Sayı: 115,s. 
53. 
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2.4.3. Tek Düzen Hesap Planına Geçiş 

Tek düzen muhasebe sistemi, yeknesak muhasebe sistemi, üniform 

muhasebe sistemi ya da muhasebenin normalizasyonu gibi deyimlerle 

adlandırılan ve muhasebenin standartlaşmasına yönelik olan çalışmaların 

batı ülkelerinde 20. yüzyılın başlarında yaygınlık kazandığı bilinmektedir. 

Ülkemizde ise konuyla ilgili ciddi çalışmalar ilk kez planlı kalkınma dönemine 

geçişle paralel bir biçimde yürütülmüştür. İktisadi gelişmeler nedeniyle 

büyüyen özel kesim firmalarının ihtiyaçlarına da büyük ölçüde cevap 

vermiştir. Büyüyen ve ülke düzeyine yayılan şirket toplulukları, standart bir 

muhasebe sistemine ihtiyaç duydukları zaman, tek düzen muhasebe 

sisteminden yararlanmak yolunu seçmişlerdir. 

01.01.1994 tarihinden itibaren Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği62 

ile “Tek Düzen Hesap Planı”na geçilmiştir. 

Hesap planının hazırlanmasında güdülen amaç ise ortaklıkların varlık 

ve kaynak yapısı ile gelir ve gider unsurlarının sistemli ve açık biçimde 

gösteren bir düzeni sağlamaktır. Bu özellikleriyle hazırlanan hesap planı, 

genel muhasebe ve maliyet muhasebesi uygulanmalarını kolaylaştıran bilgi 

akımını çabuklaştıran gerekli verileri güvenli olarak sağlayan bir araç niteliği 

taşımaktadır63. 

Hesap çerçevesi belirli bir sistemle yapılır. Zira belirli sistem ilkeleri ve 

amacı gösterir, kontrol ve esnekliği sağlar, hesaplar arasındaki ilişkiyi açıklar. 

Böylece hesap çerçevesinden yararlanan işletmelerin hesap planlarında 

açıklık, duruluk ve birlik sağlanır. Her hesap bölümünün açık ve tek anlamlı 

tanımının yapılması ilerde işlemler bu bölümlere ayrılırken ortaya çıkabilecek 

duraksama ve kararsızlıkları önlediği gibi iş akışı da hızlanır. Böylece belirli 

                                                 
62 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
63 Müslim DEMİRBİLEK; “Standart Genel Hesap Planı ve Uygulama İlkeleri”, Vergi Dünyası Dergisi 
CD’si, Ağustos 1984, Sayı: 36, s. 2. 
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dönemlerde istenen sonuçlar hızlı ve doğru olarak alınabilir64.        

Ülke genelinde uygulanacak bir hesap çerçevesinin ve hesap 

planlarının bünyesinde taşıdığı uyum, birlik ve yetiştirici olma unsurlarıyla 

muhasebenin iktisadi yönden daha doğru bilgilerin alındığı, dolayısı ile etkili 

bir yönetime olanak veren bir araç olarak kullanılması sağlanacak, ayrıca milli 

muhasebenin taleplerine daha kolay cevap verilebilecektir. Bunun doğal 

sonucu muhasebenin vereceği sonuçlar kesin ve karşı gelinmez duruma 

gelecektir. 

Milli gelir hesapları ve benzeri istatistiklerin çıkarılmasında, kalkınma 

planının hazırlanmasında, ulusal ve uluslar arası sermaye hareketlerinin 

düzenlenmesinde, iktisadi faaliyetlerin devlet tarafından kontrol edilmesi ve 

yönetilmesinde, muhasebede tek düzenin sağlanması büyük önem 

taşımaktadır. Mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin denetlenmesi 

gerektiği zamanlarda, tek düzen hesap planının uygulanması, denetimin iş 

yükünü azaltacağı gibi kolaylaştıracağı da açıktır. 

2.4.4. Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının Oluşumu 
(MASAK) 

Kara para aklama, kanunlarca belirlenmiş bir takım belirli suçlar 

sonucunda elde edilen her türlü iktisadi değerin, meşruluk kazandırmak için 

kanun dışı nitelikten çıkarılarak, kanuni iktisadi değerlere dönüştürülmesine 

ve bu şekilde kanuni iktisadi sisteme dahil edilmesine yönelik tüm işlemler 

olarak tanımlanabilir65. 

MASAK, kara para aklama işlemini önlemek amacıyla 19.11.1996 

tarihinde 22822 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 4208 

sayılı Kara Para Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Kanun ile kurulmuştur. 

                                                 
64 Yaşar BASKIN; “Muhasebelerin Yeknesaklaşması ve Sonuçları” , Vergi Dünyası Dergisi CD’si, 
Aralık 1985, Sayı: 52, s.1. 
65 http://www.masak.gov.tr (11.10.2005). 
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MASAK, doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak 17.02.1997 tarihinden 

itibaren çalışmalarına başlamıştır. 

MASAK’ ın görev ve yetkileri adı geçen Kanun’un üçüncü maddesinde 

sıralanmıştır. Bu madde hükmüne göre; veri toplama ve değerlendirme, 

inceleme, uygulama, denetleme, düzenleme ve koordinasyon 

fonksiyonlarının yerine getirilmesine yönelik faaliyet göstermek üzere 

kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu görevleri, Maliye Müfettişleri, Hesap 

Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine 

Kontrolörleri; Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları aracılığı ile yerine 

getirmektedir. 

MASAK, kanun dışı kaynağı ile bağlantısı kesilerek kanuni mali 

sisteme karıştırılan paranın kaynağının ve bu suçu işleyen faillerin 

belirlenmesi için çalışır. Bu durum aynı zamanda çok geniş bir kayıt dışı 

alanın taranmasıdır. 

3. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE VERGİ DENETİMİ UYGULAMALARI 

3.1. GENEL AÇIKLAMA 

Gelişmiş ülkelerde başta vergi incelemeleri olmak üzere mükellefler 

nezdinde ya da mükellefler tarafından vergi dairesine sunulmuş bildirimler 

üzerinde yapılacak her çeşit kontrol ve denetim işleminin idari 

örgütlenmesinin izlenmesi kadar denetim süreçlerinin tasarlanmasına esas 

olan ilkelerin de ülkemiz açısından doğru teşhisi için de gereklidir. 

3.2. SEÇİLMİŞ ÜLKE UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLER 

3.2.1. Fransa Uygulaması 

Fransa’ da vergi denetimi iki şekilde yapılmaktadır.  

1- Mükellef beyanları üzerine yapılan ön denetim: Bu denetim türünde 

incelemeyi yapan kişi, mükellefin işyerine gitmeden; defter ve belgelerini 



 

 

34

incelemeksizin denetimini yapmaktadır. Amaç, mükellefin beyannamesinde 

olması gereken bilgilerin tümünün yer almasını sağlamaktır. Böylece konu 

daha başından ciddi olarak ele alınmakta, gerekli düzeltmeler yapılarak 

hatalar, yanılgılar büyük ölçüde önlenmektedir. Bir çeşit “mali iç denetim” (le 

contrôle fiscal interne) diyebileceğimiz bu yönteme Fransız Vergi Hukukunda 

“contrôle sur piéces”  (belgeler üzerinde denetim) denilmektedir66. 

2- İşyerinde Denetim: İşyerinde denetim derinlemesine yapılan 

incelemelerdir. Bu tür denetimlerde işyerine gidilerek, mükellefin beyanından, 

defter ve belgelerine ve diğer dış kaynaklara inilerek yapılan incelemedir. 

Mükellefin tüm gelirleri ele alınarak doğruluğu araştırılmaktadır. Fransız Vergi 

Hukukunda bu tür denetime “contrôle sur place” (işyerinde denetim) 

denilmektedir67. 

Fransa’ da vergi denetimi ile görevli birimler, görev ve yetki alanları ile 

sınıflandırılabilir. Yerel birimler, vergi denetimi konusunda özel bir uzman 

birimin görev alanına girmeyen mükelleflerin tamamının denetiminden 

sorumludur. Birimler arasındaki yetki sınırlarını belirleyen ölçütlerin bir kısmı 

şu şekildedir: Mükelleflerin coğrafi bölümlemesi, elde edilen ciro tutarı, vergi 

matrahı, bir şirketler topluluğuna ait olma, yurtdışı kazanç ilişkileri, faaliyette 

bulunan sektör ya da sosyo – mesleki kategori68. 

 Fransa’ da vergi denetimi ile uğraşan üç kuruluş vardır69; DVNI 

(Direction des Vérifications Nationales et Internationales): Büyük şirketlerin 

denetiminden sorumludur. DIRCOFI (Direction des Controles Fiscales): Orta 

ölçekli şirketlerin denetiminden sorumludur. DSF (Direction des Services 

Fiscaux): Küçük ölçekli firmaların denetiminden sorumludur.  

                                                 
66 Kemal KILIÇDAROĞLU; “Fransa’ da Vergi Denetimi ve Vergi Kaçakçılığı”, a.g.m., s.3 
67 Kemal KILIÇDAROĞLU; “Fransa’ da Vergi Denetimi ve Vergi Kaçakçılığı”, Vergi Dünyası Dergisi 
CD’si, Ağustos 1982, Sayı: 12, s. 4. 
68 Kemal KILIÇDAROĞLU; “Fransa’ da Vergi Denetimi ve Vergi Kaçakçılığı”, a.g.m., s.3. 
69 Lambert THIERRY; Contrôle Fiscal ~ Droit et Pratique, Pres Universitaires de France, 1998, 
Paris. 
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3.2.2. İtalya Uygulaması 

İtalyan Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatı ile bölgesel ve yerel büroları 

bünyesinde bulunduran taşra teşkilatından oluşmuştur. İtalya Maliye 

Bakanlığı’nın merkez teşkilatı içinde vergi ile ilgili olan bölümü Gelir İdaresi 

ya da Gelir Politikaları Departmanı olarak isimlendirilmiştir. 

İtalyan Maliye Bakanlığı’nda Gelir İdaresi dışında, doğrudan bakana 

bağlı bir tür mali polis birimi bulunmaktadır (Guardia di Finanza). Bu birimin 

denetim görevi; mükelleften gerekli tutanakları almaktır. Bu tutanaklar, 

incelemenin tamamlanması için ilgili yerel denetim bürolarına gönderilir.  

Maliye Bakanlığının merkez teşkilatında bölümlerin yanı sıra bu 

bölümlerden ayrı olarak örgütlenmiş merkezi bürolar bulunur. Bu bürolardan 

birisi, “Vergi Müfettişleri Merkez Servisi” adını taşımaktadır. Vergi Müfettişleri 

Merkez Servisi, Gelir İdaresini tamamlayan ancak Gelirler Departmanına 

bağlı olmayan bir bürodur. Vergi Müfettişleri Merkez Servisi doğrudan Maliye 

Bakanı’na bağlıdır. Gelir İdaresi’ndeki bürolarca ve vergi polisleri tarafından 

gerçekleştirilen denetimleri takip etmek ve gerekli hallerde, mükellefler 

nezdinde bizzat vergi denetimi yürütmek Vergi Müfettişleri Merkez Servisi’ nin 

görevidir.  

Merkezi düzeydeki vergi incelemeleri, Vergi Müfettişleri Merkez Servisi 

tarafından yapılırken; yerel ölçekli denetimler ise Gelir İdaresi bünyesindeki 

denetim birimleri tarafından yapılmaktadır70. 

Vergi Müfettişleri Merkez Servisi 1980 yılında doğrudan bakana bağlı 

olarak, vergi denetimi işinde uzmanlaşmak üzere kurulmuştur. Başlıca 

görevleri71; yerel vergi dairelerinin tarhiyat işlemlerini kontrol etmek ve bunlar 

tarafından yapılmış olan denetimleri denetlemek, vergi polisleri tarafından 

yapılan denetimleri kontrol etmek ve bu birim tarafından yapılan denetimlerin 
                                                 
70 Can DOĞAN & Tuncay KAPUSUZOĞLU; “Çeşitli Ülkelerde Vergi Denetiminin Organizasyonu ve 
Çıkarılabilecek Bazı Dersler”, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl: 24, Mart 2005, Sayı: 283, s.25 -26. 
71 Ekim 1993 tarihli OECD Özel Çalışma Grubu Raporu, Administration Fiscales, Volume 1Pays 
Member de L’OCDE. http://www.secit.finanze.it (10.12.2005). 
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tamamlanmasına yardım etmek, önemli ölçüde vergi kaçırdıklarından 

şüphelenilen mükellefleri, alışılmış yöntemlerle bağlı olmaksızın inceleme ve 

denetim yapmak, diğer birimlerin yıllık denetimleri için Maliye Bakanına 

tavsiyede bulunmaktır. 

Vergi Müfettişleri Merkez Servisi, Maliye Bakanlığı’nın çeşitli 

birimlerinden topladığı bilgi ve belgeleri değerlendirerek, vergi yönünden riskli 

bulunan mükellefleri belirler ve Maliye Bakanı’na bir program önerir. Bakan, 

bu bilgi ve öneriler ışığında Gelir İdaresi’nin denetim büroları ve vergi polisleri 

tarafından uygulanacak bir yıllık denetim programı ilan eder. Yıllık programa 

göre denetlenecek mükelleflerin listesi ilgili kişilere gönderilir. 

3.3.3. Almanya Uygulaması 

Vergi incelemesinde işletmeler, büyük, orta, küçük ve çok küçük olmak 

üzere dört grupta değerlendirilmektedir. Orta, küçük ve çok küçük işletmelerin 

vergi incelemeleri, kendilerine tahsis edilen vergilerin yönetiminden sorumlu 

yerel bürolar tarafından yapılmaktadır. Büyük işletmeler ve belli bir 

büyüklüğün üzerindeki orta ölçekli işletmelerin vergi denetimleri ise özel 

denetim büroları tarafından yapılmaktadır. 

Denetim seçme teknikleri işletmelerin ya da mükelleflerin büyüklüğüne 

bağlıdır. Denetim kural olarak 3 yıllık bir zamanı içerir, ancak gerekli görülen 

durumlarda bu süre 1 ya da 2 yıl uzatılabilir. 

Büyük ölçekli işletmeler 4 yıllık aralıklarla, orta ölçekli işletmeler 8 yıllık 

aralıklarla ve küçük ve çok küçük ölçekli işletmeler ortalama 8 yıldan daha 

uzun aralıklarla denetlenmektedir72. 

                                                 
72 “Tax Administrations, The Structure and Responsibilities of Assessment, Enforcement and Collection 
Branches”, Volume: 1, OECD, s. 5. 
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3.4.3. İngiltere Uygulaması 

İngiltere’ de, büyük ölçekli işletmelerde vergi denetimini, Özel Uyum 

Dairesi (Special Compliance Office) yürütmektedir. İncelemeler yerel idareler 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Dolaylı vergiler ve sosyal sigorta primlerinin kontrolü, Gümrük ve 

Tüketim Vergileri Bölümü (HM Customs and Excise) ve Sosyal Güvenlik 

Bölümü (Department of Social Security) tarafından yürütülmektedir. Gümrük 

ve Tüketim Vergileri Bölümü ve Sosyal Güvenlik Bölümü devlet içinde 

birbirinden bağımsız bölümlerdir. Bu bölümlerin birlikte denetim yapmaları 

olanaksızdır73. 

3.4.5. Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması 

1862 yılında kurulan ABD Gelir İdaresi (IRS – Internal Revenue 

Service) Hazine Bakanlığı’ na bağlı olarak çalışmaktadır. IRS, federal gelir 

vergisi, veraset ve intikal vergisi, istihdam vergileri ve tüketim vergilerinin 

tahsilatı ve vergi kanunlarının uygulanmasında görevlidir. Alkol, Tütün ve 

Ateşli Silahlar Bürosu bazı tüketim vergileriyle, Gümrük İdaresi ise gümrük 

vergisi ile görevlidir.  Gelir İdaresi, Gümrük İdaresi ve Alkol, Tütün ve Ateşli 

Silahlar Bürosu, ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde yer almaktadır. Hazine 

Bakanlığı’ nda çalışan 154.000 kişinin 116.000’ i IRS çalışanıdır. 

33 vergi dairesi, genellikle büyük metropollerde kurulmuştur. Her vergi 

dairesine nüfusa ve işyüküne göre değişen sayıda yaklaşık 600 adet küçük 

ofisler bağlıdır74. 

Denetimin amacı, idarenin kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak 

zamanında ve doğru denetim yapmak, mükellef uyumunu ve gerçek beyanı 

sağlamaktır. IRS, beyannamelerin incelenmesini; “mükellefler tarafından 

                                                 
73 Can DOĞAN & Tuncay KAPUSUZOĞLU; “Çeşitli Ülkelerde Vergi Denetiminin Organizasyonu ve 
Çıkarılabilecek Bazı Dersler”, a.g.m.,  s.27. 
74 Can DOĞAN & Tuncay KAPUSUZOĞLU; “Çeşitli Ülkelerde Vergi Denetiminin Organizasyonu ve 
Çıkarılabilecek Bazı Dersler”, a.g.m.,  s.28. 
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gösterilecek vergi ödeme isteğini en yüksek seviyeye çıkartmak” için 

uygulamaya yönelik bir araç olarak kullanmaktadır. Bir başka ifadeyle, 

yapılacak incelemeler sonucunda oluşturulan caydırıcılık etkisine bağlı 

olarak, mükelleflerin vergi kanunları çerçevesinde çok daha büyük ölçülerde 

vergi ödeme isteği göstereceğine inanılmaktadır. 

Bununla birlikte, incelemeler sonucunda elde edilecek gelir de dikkate 

alınmaktadır. İnceleme için herhangi bir fark çıkma olasılığı bulunmayan 

beyannameler yerine, ek vergi geliri doğurabilecek beyannameler 

seçilmektedir. Bu nedenle, beyannameler genellikle vergi farkı çıkması 

potansiyelinin olması esasına göre saptanmakta ve seçilmektedirler75. 

 Büyük incelemelerde denetim ekip halinde ve koordineli olarak 

yapılmaktadır.  İnceleme fonksiyonu için görev yapan personel sayısı şu 

şekildedir:  

- Gelir ajanları (Revenue Agents): 14.000 

- Vergi Denetim Elemanları (Tax Auditors): 2.200 

- Hizmet Merkezi: 2.800 

- Diğer: 5.600 

İncelemeler kural olarak bir vergilendirme yılı ile sınırlıdır, ancak; özel 

koşullarda birden fazla yılın incelenmesi mümkün olabilmektedir76. 

3.4.6. Avrupa Birliği Uygulaması 

AB gelirlerinin en önemli kısmı üye devletlerin gayri safi milli hasılası 

üzerinden alınan paylardır. Bundan dolayı, AB, vergi denetimi konusunda 

muhtelif düzenlemeler yapma yoluna gitmiştir77.  

                                                 
75 Bülent AK; “Maliye Bakanlığı Denetim Elemanlarının Performansı –Hesap Uzmanları Derneği-”, 
Vergi Dünyası Dergisi CD’si, Nisan 1998, Sayı: 200, s. 2. 
76 ABD İç Gelir İdaresi (IRS) İncelemesi, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Ankara, 2001, s. 
1 – 21. 
77 Can DOĞAN & Tuncay KAPUSUZOĞLU; “ Çeşitli Ülkelerde Vergi Denetiminin Organizasyonu ve 
Çıkarılabilecek Bazı Dersler ”, a.g.m., s.22-23. 



 

 

39

 Avrupa Konseyi’ nin 2185/96 sayılı ve 11 Kasım 1196 tarihli Kararı, 

“AB’ nin mali menfaatlerine zarar veren düzensizlik ve kaçakların tespiti 

amacıyla komisyon tarafından işyerlerinde gerçekleştirilecek denetimleri ve 

diğer kontrolleri” içermektedir. 

Komisyon bu denetimlere başlamadan önce üye devletlere haber 

vermektedir. Denetimler için ihtiyaç duyacağı her çeşit yardımın 

sağlanmasını üye devletlerden isteyebilecektir. 

İşyerlerindeki denetim ve kontroller, Komisyon sorumluluğu altında ve 

komisyonca görevlendirilecek yetkili memurlar tarafından gerçekleştirilecektir. 

Bu denetimlere isterlerse üye devletin vergi denetim elemanları da 

katılabileceklerdir. Komisyonun görevlendirdiği denetim elemanlarınca 

düzenlenecek raporlar, üye devletlerin adli ya da idari makamları karşısında 

kabul edilebilir delil olarak görülmektedir. 

Denetlenen mükellefin Komisyon denetçilerine karşı koyması halinde 

gerekli önlemlerin alınması sorumluluğu üye devlete aittir. Komisyon denetim 

sonuçlarını en uygun sürede ilgili devlete bildireceklerdir. 

Avrupa Kaçakçılıkla Mücadele Ofisi (OLAF – Office Europeen de Lutte 

Antifraude) bağımsız hareket edebilmesi için, başkanına, uygun gördüğünde 

bir üye ülkede vergi denetimi başlatma kararı alma yetkisi verilmiştir. OLAF’ 

ın denetimler sonucu ortaya çıkardığı düzensizlikleri içeren raporları üye 

ülkeler açısından sağlam hukuki kanıt olmaktadır. OLAF da, bağımsız 

çalışmak için seçilen kişilerden oluşan özel bir Gözetim Komitesi tarafından 

denetlenecektir. Komite, kendi ülkelerinde üst düzey kamu görevlisi sıfatıyla 

OLAF’ ın çalışma alanıyla ilgili görevlerde bulunmuş 5 üyeden oluşmaktadır. 

AB, üye ülkelerde meydana gelen denetim boşluklarını kendi denetim birimi 

olan OLAF ile doldurma yetkisine sahiptir.  

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

 

BİR DENETİM ORGANI OLARAK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
KURUMU VE BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELER İLE TÜRKİYE UYGULAMALARI 

 

I. GENEL AÇIKLAMA 

Vergi gelirlerine olan ihtiyacın artmasına karşın denetimin yetersiz 

kalması çağdaş vergi sisteminin yanı sıra; muhasebe, işletmecilik ve vergi 

konularında yüksek bilgi ve uzmanlık sahibi olan yeni bir mesleğin 

doğmasına neden olmuştur78. 

İktisadi gelişmeler ve teknik ilerlemeler bu mesleği, batı ülkelerinde 

uzun yıllar önce ön plana çıkarmış ve meslek mensupları bu ülkelerde 

düzene sokulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin büyük 

bölümünde vergi sistemlerinin başarısında vazgeçilmez öğe olan yeminli mali 

müşavirlik ve muhasebecilik mesleğini; İngiltere 1870, Fransa 1881, Amerika 

Birleşik Devletleri 1886, Hollanda 1895, Almanya 1899, İsviçre 1941, Arjantin 

1945, Meksika 1946, Yunanistan 1950'de kanunla düzenlemişlerdir79.   

Ülkemizde ise, 1932 yılından itibaren çeşitli tasarılar hazırlanmış ancak 

kanunlaşması 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

3568 sayılı Kanun ile olanaklı olmuştur.  

Gelişmekte olan devletlerin arasında yer alan Türkiye’ de devletin en 

önemli gelirlerinden biri vergi gelirleridir. Vergi mevzuatında sıkça yapılan 

değişiklikler, ekler, yürürlükten kaldırmalar, mükerrer maddeler, kısmi 

düzeltmeler vergi sistemini karmaşık bir hale getirmektedir. Vergi 

kanunlarının anlaşılıp özümlenmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak için 

                                                 
78 Ahmet EROL & Tarık ÇETİNKAYA; “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik İşlemleri ve Sorumlulukları”, 
Yaklaşım Dergisi, Temmuz 2000, Sayı: 91 ( ücretsiz eki ). 
79 Ö. Faik YILMAZ; “Mali Müşavirlik ve Muhasebecilik Mesleğinin Kanunla Düzenlemesinin Önemi ve 
Sağlayacağı Faydalar”, Vergi Dünyası Dergisi CD’si, Mayıs 1984, Sayı: 153,  s. 1. 
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oluşturulan vergi konularında yüksek bilgi ve uzmanlık gerektiren Yeminli 

Mali Müşavirlik Kurumu, Türkiye ‘ de uzun bir geçmişe sahip değildir.  

Yeminli mali müşavirler ve muhasebeciler işletmecilerin mali 

durumlarını gösteren hesapların tutulması ve denetlenmesi konusunda 

işletmelere hizmet veren kişilerdir. Bu hizmetin, bazen sadece hesapların 

tutulması ile birlikte bunların denetlenmesi bazen de sadece hesapların 

denetlenmesi şeklinde verildiği görülmektedir.  

Bir işletmenin mensupları ya da devletin denetim elemanları tarafından 

yapılan denetimler, gerek bu elemanların bağımlılık durumları ve gerekse 

denetimlerin belli amaçlara yapılması nedeniyle söz konusu denetim 

elemanlarınca yapılan denetimler ile aşağıda beklenen yararların 

sağlanmasının çoğunlukla mümkün olmadığı kabul edilmektedir. Oysa 

mesleki bir disiplin içerisinde ve belli kural ve usullere uyularak, bağımsız 

denetim elemanlarınca yapılan denetimlerin aşağıdaki yararları sağlaması 

beklenmektedir; 

 Ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 

sermayenin artırılması ve uluslararası hareketlerinin artırılması ve bu 

piyasaların geliştirilmesine, 

 Ulusal ve uluslararası ticaret hacimlerinin artırılmasına, 

işçi ve işveren ilişkilerinin sağlam ve güvenilir bir zemine 

dayandırılmasına, 

 Devletin, tüketicilerin, çalışanların, yatırımcıların ve 

işletme sahiplerinin mali ve istatistikî bilgi ihtiyacının karşılanmasına 

yardımcı olduğu kabul edilmektedir.  

Ülkemizde 16 yıldır uygulama alanı bulan yeminli mali müşavirlik 

mesleği 01.06.1989 tarihinde TBMM’ de kanunlaşan ve 13.06.1989 tarihinde 

Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren meslek kanunu ve mesleğe 

ilişkin uygulamalar bu bölümde ana hatları ile ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
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2. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI 

Serbest mali müşavirlik mesleğinin gösterdiği kamu hizmeti özelliğinin 

kabul edilmesi ve hukuki yönden de düzenlenerek mesleki kuruluşlarının 

oluşturulması 18. yüzyıl ortalarında başlamaktadır. Sanayi devriminin 

gerçekleştirilmesinden itibaren gelişmeye başlayan önce ulusal daha 

sonraları ise uluslar arası piyasalarda, böyle bir mesleğin yokluğu nedeni ile 

karşılaşılan durumlar hâlâ tartışılmaktadır.  

“17. yüzyılın sonlarında İngiltere‘ de yaşayan “South Sea Bubble” ve 

1922 – 1932’ lerde ABD’ de yaşanan “Kreuger and Toll” olayları, halkı 

kolaylıkla cazip kâr ve faiz vaatleri ile yanıltan bazı dürüst olmayan kişilerin, 

hisse senedi ve tahvil sahipleri ile bankaların milyonlarca dolarını 

dolandırarak ortadan kaybolmaları, böyle bir mesleğe neden ihtiyaç 

duyulduğunu ortaya koymak bakımından örnek gösterilen olaylar 

arasındadır80. 

Türkiye’ de geçmişi 1930’ lu yıllara dayanan muhasebe mesleğinin 

kanuni statüye kavuşturulması çabaları uzun yıllar sonunda Haziran 1989’ da 

3568 sayılı Kanun ile sonuçlandırılmıştır. Kanun yürürlüğe girdiği günden bu 

zamana tartışılmakta ve hâlâ ülkemiz gündeminde önemini korumaya devam 

etmektedir.   

2.1. İNGİLTERE UYGULAMASI 

İngiltere’ de 1970 yılına kadar muhasebe uygulamalarına yönelik 

çalışmalar meslek mensuplarından oluşan İngiltere ve Galler Yeminli 

Muhasebeciler Enstitüsü (The Institute of Chartered Accountants in England 

and Wales) (ICAEW) tarafından gerçekleştirilmiştir81. 

                                                 
80 The Economist; March14, 1987, Volume 302, Number 7489 B,  s. 86. 
81 Saim ÜSTÜNDAĞ; “Muhasebe Standartları Oluşturulması Süreci”, Muhasebe ve Denetime Bakış 
Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Nisan 2000, s. 41. 
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İngiltere’ de mali müşavirlik ve denetleme mesleği, İngiltere’ ye özgü 

geleneklerle ve Kraliyet Ruhsatı ile Birlik ve Dernekler gibi meslek örgütlerinin 

başvuruları üzerine 1880 yılında yürürlüğe giren “Royal Charter” (Kraliyet 

Fermanı) ile kanuni olarak düzenlenmiştir82. İngiltere mesleğin anavatanı 

olması nedeniyle birçok ülkeye örnek olmuş ve bu yolla mesleğe uluslar arası 

bir karakter kazandırmıştır. İngilizce “accountancy” diye anılan muhasebe 

uzmanlığı, “book-keeping” yani defter tutma anlamındaki muhasebecilikten 

farklıdır. Aynı zaman da, muhasebe uzmanlığının müşavirlik ve denetçilik ile 

de ilgisi bulunmamaktadır. Müşavirlik, denetçilik, defter tutma v.b. hizmetler, 

muhasebe uzmanı (chartered accountant) tarafından yürütülen faaliyetlerin 

sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Muhasebe uzmanı, ihtisas alanı olarak 

sadece vergi müşavirliğini, şirket denetçiliğini ya da başka bir faaliyet 

konusunu seçebilmektedir83. 

İngiltere’ de Kraliyet Fermanı ile kurulmuş dört mesleki kuruluş vardır. 

Bu kuruluşlar84; 

 İngiltere ve Galler Muhasebe Uzmanları Enstitüsü 

          (The Institute of Accountants in England and Wales) (ICAEW) 

 Sertifikalı Muhasebe Uzmanları Birliği 

           (The Association of Certified Accountants) (ACA) 

 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uzmanları Enstitüsü 

          (The Institute of Cost and Management Accountants) (ICMA) 

 Kamu Maliyesi ve Muhasebesi Enstitüsü  

          (The Chartered Institute of Public Finance and Accounting)              
(CIPFA) 

                                                 
82 Mehmet YAZICI;  Bağımsız Muhasebe ve Denetleme Mesleği Üzerine Araştırma, Yüksek Ticaret 
Mezunları Derneği Yayını, İstanbul 1986, s. 37. 
83 Müslüm DEMİRBİLEK; “İngiltere’ de Muhasebe Uzmanlığı”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 68, Nisan 
1987, s.7. 
84 Mehmet YAZICI, Bağımsız Muhasebe ve Denetleme Mesleği Üzerine Araştırma, a.g.e., s. 38. 
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İngiltere’ de meslek mensuplarının iş alanları önceden belirlenmiş 

durumdadır. Buna göre, muhasebe uzmanlarının en önemli görevi denetim 

yaptırma zorunluluğu bulunan işletmelerin bağımsız dış denetimlerini 

yapmaktır. Denetimini bağımsız dış denetçiye yaptırma zorunluluğu bulunan 

işletmeler şu şekilde sayılmışlardır85; 

 Sınırlı sorumlu tüm şirketler,  

 Devletin sahip olduğu iktisadi işletmeler ile yerel yönetim 

kuruluşları,  

 Sigortacılık, menkul kıymetler gibi özel alanda faaliyet gösteren 

kuruluşlar, 

 Kooperatifler ve bazı hayır kurumları, 

Muhasebe uzmanlarının dış denetim görevlerinin yanı sıra 

danışmanlık görevleri de vardır. Vergi idaresi ile mükellefler arasında çıkan 

vergi uyuşmazlıklarını sona erdirmede arabuluculuk yapmaktadırlar. Şirket 

kuruluşları, birleşmeler, devirler ve tasfiye konularında incelemeler yapmak 

ve gerektiğinde kamu tarafından müfettiş olarak görevlendirilmektedirler. Son 

olarak, defter tutma ve mali tablo düzenleme görevini de yaptıkları 

görülmektedir86.  

İngiltere’ de yalnızca meslek kuruluşlarına üye olanlar ile Ticaret ve 

Sanayi Bakanlığınca doğrudan yetki verilmiş denetçiler denetleme işini 

yapmak için yetkilidir. Ticaret ve Sanayi Bakanı'nın denetçiler üzerinde bazı 

yetkileri vardır. Sözgelimi; belirli bir denetçiyi bu görevi yapmaktan men 

edebilir. Ayrıca, Bakan, meslek kuruluşlarının yetki ve varlığını tanımaktan 

vazgeçme olanağına da sahiptir. Böyle bir durumda, yetkisini kaybetmiş 

meslek odasına kayıtlı olanların denetçi olarak çalışmaları mümkün 

olmamaktadır. 

                                                 
85 Müslüm DEMİRBİLEK; “İngiltere’ de Muhasebe Uzmanlığı”, a.g.m., s. 11. 
86 Müslüm DEMİRBİLEK; “İngiltere’ de Muhasebe Uzmanlığı”, a.g.m., s. 11. 
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İngiliz uygulamasının temel özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz87; 

— İngiltere'de muhasebe uzmanlığının kanuni bir çerçeveye oturması, 

tabandan gelen baskılarla gerçekleşmiştir. Mesleğin üyeleri baskı grubu 

olarak, önce dernek ve birlikler halinde örgütlenmişler, daha sonra bir araya 

gelerek kanuni düzenlemelerine kavuşmuşlardır. 

— Muhasebe uzmanlığı, sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan büyük 

işletmelerle birlikte, muhasebe ve işletmeciliğin her geçen gün önem 

kazanmasıyla paralel bir gelişim göstermiştir. Piyasa, koşulları bu mesleğin 

ortaya çıkmasında temel etken olmuştur. 

— Denetim, muhasebe uzmanlığı mesleğinin ortaya çıkması ve 

örgütlenmesinden sonra, sınırlı sorumlu şirketlerin halka açılması, sermaye 

piyasasının güçlenip gelişmesine paralel olarak bağımsız bir nitelik 

kazanmıştır. 

— Muhasebe uzmanlığı mesleğinde, muhasebecilik, serbest 

müşavirlik ya da yeminli müşavirlik gibi unvan ve görev farklılaştırmaları 

yapılmamıştır. 

—   Muhasebe uzmanlığı bir kariyer mesleğidir. Ağır bir giriş sınavı ve 

en az üç yıllık bir çalışma dönemi sonunda meslek sınavları yapılmaktadır. 

Mesleğe giriş şartları ağırdır. Bu özellikler nedeniyle, meslek üyeleri toplumda 

geniş ölçüde saygınlığa sahiptirler. 

— Muhasebe uzmanları, kendi firmalarında faaliyetlerini 

yürütebilecekleri gibi bir muhasebe firmasında da çalışabilmektedirler. Defter 

tutmak için muhasebe uzmanı olma şartı aranmamakladır. 

                                                 
87 M. Nuri ASLAN; “İngiltere’ de Denetçilerin Denetim Sorunu”, Vergi Dünyası Dergisi CD’si, Temmuz 
1987, Sayı: 71, s. 3. 



 

 

46

— Mesleğin ana örgütü olan İngiltere ve Galler Yeminli Muhasebeciler 

Enstitüsü bir öz düzenleme (self-regulatory) organıdır. Çerçeve kanuna 

dayanılarak tüm düzenlemeler ICAEW tarafından yapılmaktadır. 

— Meslek üyelerinden oluşan muhasebe standartları ve denetim 

standartları komiteleri ayrıntılı standartlar yayınlamışlardır. Denetim ve 

muhasebe standartları olmadan mesleğin geliştirilmesi ve bağımsız dış 

denetim faaliyetinin yürütülmesi mümkün olmamaktadır. 

— Bağımsız dış denetim yalnızca muhasebe uzmanlarınca 

yapılmaktadır. Dış denetim faaliyeti tüzel kişiler tarafından yürütülmemekte, 

bunun denetimin doğasıyla çeliştiği düşünülmektedir. Denetim yapan 

muhasebe uzmanlarının kişisel sorumluluklarının var olması gereğinden 

dolayı, gerçek kişiler bağımsız dış denetçi olarak faaliyet göstermektedir. 

— Bağımsız dış denetim, İngiltere’de olduğu gibi, dünyanın hiçbir 

yerinde vergi idaresine verilen beyannamelerin tasdiki müessesesi olarak 

anlaşılmamaktadır. Bağımsız dış denetimin vergi incelemelerine dolaylı bir 

etkisi bulunmaktadır. 

— Bağımsız dış denetçi olarak muhasebe uzmanının temel görevi, 

genel kurulda ortaklara mali tablolar hakkında kanaatini içeren rapor 

sunmaktır. Temel fark dış denetçinin, şirket organlarından sayılmaması ve 

bağımsızlık karakterine sahip olmasıdır. 

— Bağımsız dış denetçinin temel görevlerinden biri de, halka 

açıklanan bilgileri denetlemesidir. Dış denetim ve bu denetimin bağımsızlık 

karakteri kazanması, sermaye piyasasında, şirketlerin halka açılmasıyla 

yakından ilgilidir. Bu nedenle sermaye piyasası kuruluşları bu mesleğin 

gelişmesinde ve kanuni düzenlemelere kavuşmasında önemli rol 

oynamışlardır. 
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2.2. JAPONYA UYGULAMASI 

Japonya, beyana dayalı vergi tarhiyatı sistemini uygulamaktadır. 

Mükellefler kendi beyannamesini doldurmakta ve ortaya çıkan yükümlülüğü 

de gönüllü olarak yerine getirmektedir. Bu sistemin düzenli işleyebilmesi için 

vergi otoriteleri vergi kaçakçılarına karşı büyük ölçekli sıkı denetimler 

yapmasının yanı sıra, mavi beyanname sisteminin yaygınlaştırılması, 

muhasebe konusunda rehberlik hizmetleri, danışma faaliyetlerinin 

genişletilmesi, vergi hakkındaki bilgilerin yaygınlaştırılması ve vergi eğitiminin 

arttırılması yolları ile "vergiye gönüllü katlanma" kavramının toplumda 

gelişmesini sağlamaya çalışmaktadırlar88. Bu çalışmalar içinde yeminli mali 

müşavirlik kurumundan da yardım almaktadırlar. 

 Japonya’ da muhasebecilik mesleği ile ilgili yüksek okul ya da 

üniversitelerden mezun olanlara Serbest Muhasebeci (Keirishi) 

denilmektedir89. Bu ülkede, yeminli mali müşavir olabilmek için üç ayrı 

düzeyde yapılan sınavları geçmek zorunludur. Lisansüstü öğretim yapanlar 

ise ön sınavdan muaf tutulmuşlardır. Ara sınavı başaranlara Yardımcı 

Yeminli Mali Müşavirlik (Junior Accountant) unvanı verilir. Bir yıl süren eğitim 

ve iki yıl yardımcı sıfatıyla yapılan çalışmalardan sonra yeterlilik sınavına 

girmeye hak kazanırlar. Son olarak da bir tez hazırlanmaktadır90. 

YMM'lere ilave olarak Japonya'da aynı zamanda Sertifikalı Vergi 

Pratisyenleri (Licensed Tax Practitioners) bulunmaktadır91. 

Geçmişte denetim bireysel uygulamacılar tarafından yürütülürken, 

1966 yılından itibaren “muhasebecilerin sınırsız sorumluluğu” esasına 

dayanan Denetim Şirketleri Sistemine geçilerek, meslek mensuplarının 

şirketleşerek daha iyi hizmet vermeleri amaçlanmıştır.  
                                                 
88 Emin TAYLAN; “Japon Vergi Dairesinin Genel Görünümü”, Vergi Dünyası Dergisi CD’si, Haziran 
1987, Sayı: 70, s. 2. 
89 Kayhan ARMAĞAN; “Mali Müşavirlik (Müessesesi) ve Tarihsel Gelişimi“, Vergi Sorunları Dergisi, 
Nisan 1984, s.54. 
90 Sami KAZICI; “ Japonya’da Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim ”, Vergi Dünyası Dergisi, Ekim 
1989, Sayı: 98, s. 33. 
91 Sami KAZICI; “Japonya’da Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim”, a.g.m., s. 34. 
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Ülkede meslek mensuplarını bir çatı altında toplayan örgüt Yeminli 
Mali Müşavirler Enstitüsü’ dür (The Japanese Institute of Certified Public 

Accountants, JICPA). Kuruluşu Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa 

dayanmaktadır. Bu kuruluşa tüm meslek mensuplarının üye olması 

zorunludur. Böylece, Enstitü; üyelerine rehberlik etmekte, üyelerini üst 

düzeyde denetlemekte, üyeleri ile yakın ilişkiler kurup güçlü ve bağımsız 

organizasyonların oluşumuna katkı da bulunmaktadır. Ayrıca Enstitü; 

araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek, teorik ve uygulamalı 

muhasebecilik alanında reformlar için öneriler yapmak, eğitim kursları 

düzenlemek gibi faaliyetleri de yerine getirmektedir. Enstitü, üyelerinin 

haysiyetlerini korumak, sürdürmek ve onları sıkı disiplin ve gözetim altına 

almak amacıyla Davranış Kuralları (Rules of Conduct) oluşturmuştur92. 

2.3. FRANSA UYGULAMASI 

Önemli boyutlara ulaşan vergi kaçakçılığını ve aksak işleyen bir mali 

sisteme tepeden bakarak irdelemek ve sağlıklı çözüm yolları getirmek 

amacıyla 22 Şubat 1971 tarihinde bir kararname ile kurulan “Vergiler 

Konseyi” hazırladığı raporlar ile mali sistemin birçok sorununu gün ışığına 

çıkarmıştır93. 

Fransa’ da 1947 yılında Muhasebe Yüksek Konseyi (Conseil 

Superieur de la Comptabilite) Birinci Muhasebe Planını hazırlamıştır. Bu plan 

özel sektör işletmelerinde zorunlu tutulmazken kamu işletmelerinde zorunlu 

tutmuştur. 

1957 yılında İkinci Muhasebe Planı yapılmıştır. Bu planda maliye ile 

ilgili bilgilerin yayınlanması zorunlu hale getirilmiş ve sektörel muhasebe 

planları da hazırlanmıştır. 

                                                 
92 Sami KAZICI; “Japonya’da Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim”, a.g.m., s. 34. 
93 Kemal KILIÇDAROĞLU; “Fransız Vergi Sisteminde Önemli Bir Kurum: Vergiler Konseyi”, Vergi 
Dünyası Dergisi CD’si, Eylül 1982, Sayı: 13, s. 3. 
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1970’ de muhasebe planının yenilenmesi ile ilgili çalışmalar başlatılmış 

ve 1978’ de Avrupa Topluluğu 4’üncü Yönergesi doğrultusunda bu çalışmalar 

sürdürülerek 1979 yılında yenileme tamamlanmıştır. 1982 yılında Üçüncü 

Muhasebe Planı, parlamento tarafından kabul edilerek 1 Ocak 1984 tarihinde 

şirket olsun ya da olmasın tüm işletmelerde uygulanmasına başlanmıştır. 

Ancak bu plan da 9 Aralık 1986 tarihinde Bakanlık kararı ile tekrar değişikliğe 

uğramıştır”94. 

Fransa’ da vergi müşavirliği, hukuk müşavirliğinin bir parçası olarak 

düzenlenmiştir. Hukukçuluk mesleği; avukatlar ve hukuk müşavirliği olarak 

ikiye ayrılmıştır. Fransa’ da noterler, muhasebeciler ve denetçiler de vergi 

müşavirliği yapabilmektedirler. 

Fransa ‘da muhasebe işlemleri ve denetleme fonksiyonları birbirinden 

ayrılmıştır. Muhasebe mesleği, denetçilere uygulanandan daha sert giriş 

kurallarına ve seçkin bir yere sahiptir. Bununla birlikte hem muhasebecilik 

hem de denetçilik, meslek ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı bulunmaktadır. 

2.4. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ UYGULAMASI 

ABD’ de muhasebe uygulamaları yeminli muhasebe uzmanları ve 

yeminli muhasebe yönetimi uzmanları tarafından oluşturulan çok güçlü 

muhasebe örgütlerinin yönetimi ve denetimi altında yerine getirilmektedir.  

ABD’ de Ruhsatlı Kamu Muhasiplerine çalışma izni 1896 yılında New 

York eyaletinde kabul edilen bir kanunla verilmiştir95. İlk yıllarda mali vergi 

muhasebesi şeklinde oluşturulan mesleki örgütlenme, daha sonraki yıllarda 

muhasebenin bir yönetim aracı olduğunun farkına varması ile nitelik 

değiştirmiştir.  Özellikle 1972 yılından itibaren ABD’nin Ulusal Muhasebeciler 

Derneği, Yönetim Muhasebesi Enstitüsü’ nü kurmuş ve “Yeminli Yönetim 
                                                 
94 Erhan KOTAR & Ümit GÜCENME; “Fransa’ daki Muhasebe Sisteminin Avrupa Topluluğu 
Düzenlemelerine Etkisi ve Uyumu”, Muhasebenin Tarihsel ve Çağdaş Konumlarından Geleceğine 
Bakış Konulu Sempozyumda Sunulan Bildiri, TÜRMOB Yayınları, No: 23, Muhasebe Bilim Dalı 
Yayınları No: 2, Ankara 1995, s. 184-185. 
95 Mehmet AKBAY; “Amerika Birleşik Devletleri’nde Ruhsatlı Kamu Muhasipliği”,  Vergi Dünyası 
Dergisi, Haziran 1990, Sayı: 106, s. 20. 
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Muhasebesi Uzmanı” (Certified Management Accountants, CMA) unvanına 

sahip muhasebecilik meslek türünü ortaya çıkarmıştır96. 

ABD’ de muhasebecilik mesleği, profesyonel örgütler, hükümetle ilgili 

örgütler ve diğer örgütler aracılığı ile yerine getirilmektedir. ABD’ deki başlıca 

profesyonel muhasebe örgütleri şunlardır97; 

 Amerikan Yeminli Muhasebe Uzmanları Enstitüsü 

           (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) 

 Eyalet Yeminli Muhasebe Uzmanları Dernekleri 

           (State Associations of Certified Public Accountants, SACPA) 

 Finansal Muhasebe Standartları Kurulu 

           (Finance Accounting Standards Board, FASB) 

 Ulusal Muhasebeciler Derneği 

           (National Association of Accountants, NAA) 

Amerikan Yeminli Muhasebe Uzmanları Enstitüsü (AICPA), yüz yıllık 

tarihi boyunca ABD’nin etkili muhasebe örgütü olarak görev yapmaktadır. 

 Bu örgütün başlıca amaçları, yüksek düzeyde bir profesyonellik 

anlayışı ile muhasebe, mali analizler, vergi muhasebesi işlemleri ve yönetim 

danışmanlık hizmetleri sunmaktır98. AICPA, 1986 yılında yayınladığı tasdik 

sözleşmeleri standartları ile ilgili raporunda, tasdik sözleşmesini şu şekilde 

tanımlamaktadır: “Bir tasdik sözleşmesi, sözleşmenin bir tarafını oluşturan bir 

muhasebecinin (CPA), diğer tarafın sorumluluğunda olan yazılı beyanının 

güvenilirliği hakkında yargısını ifade edeceği yazılı bir iletiyi yayınlamayı ve 

                                                 
96 Hüseyin ÖZGEN; “Çağdaş Muhasebe Anlayışı ve Gelişmiş Ülkelerdeki Muhasebe Uygulamaları”, 
Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt IX, Sayı: 1- 2, Yıl: 1991, s. 66. 
97 Hüseyin ÖZGEN; “Çağdaş Muhasebe Anlayışı ve Gelişmiş Ülkelerdeki Muhasebe Uygulamaları”, 
a.g.m., s.66. 
98 Vehbi KARABIYIK; “Yeminli Mali Müşavir Denetimi: Auditing”, a.g.m., s. 4. 
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yayınlamamayı taahhüt etmesidir”99. AICPA’ nın tanımında tasdik ifadesi hiç 

kullanılmamakta, bir yargıdan bahsedilmektedir. Tasdik sözleşmelerinin 

kesinlikle bir “garanti” vermeyi kapsamayacağı açıkça belirtilmektedir100. 

Eyalet Yeminli Muhasebe Uzmanları Dernekleri (SACPA), ABD’nin her 

eyaletinde bulunan ve kendi eyaletlerinde oluşturdukları derneklerdir. Bu 

dernekler, AICPA’ dan bağımsız olmakla birlikte, mesleki dayanışma, 

profesyonel eğitim ve mesleki ahlak gibi nedenlerden dolayı bu enstitü ile 

yakın işbirliği içindedir101. 

Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB), bağımsız özel bir 

kurul olup ana amacı Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri geliştirmektir. 

Bu kurul tarafından geliştirilen mali tablolar, hesaplar ve yorumlar, AICPA 

tarafından resmi olarak kabul edilmektedir102. 

 Ulusal Muhasebeciler Derneği (NAA), yönetim muhasebesi 

uzmanlarını bir araya getiren en büyük kuruluştur. Bu dernek 1972 yılında 

Yönetim Muhasebesi Enstitüsü’nü (Institute of Management Accounting) 

kurmuş ve bu Enstitü “Yeminli Muhasebe Uzmanı” (CMA) unvanına sahip 

muhasebe uzmanları yetiştiren programlar uygulamaya başlamıştır.  

ABD’ de yeminli mali müşavirlerin faaliyetleri vergi uygulamalarıyla 

oldukça sıkı bir ilişki içindedir. Amerikan Yeminli Serbest Mali Müşavirler 

Kurulunun meslek değerleri ve meslek ahlakı kurallarının vergi 

uygulamalarında da kesin bir şekilde dikkate alınması gerekmektedir.  

Amerikan Yeminli Serbest Mali Müşavirler Kurulu; vergi uygulamalarına 

uygun olmayan davranışlara karşı önleyici ve caydırıcı yaptırımlar 

uygulamaktadır. Genelde bu tür davranışlar, müşavirlik mesleğinin haysiyetini 

koruyan kurallara da ters düşen davranışlardır. 

                                                 
99 Martin A. MILLER & Larry P. BAILEY; GAAS GUIDE – (Generally Accepted Auditing Standards) 
1989, HBJ Publishers, New York, 1989, s. 51. 
100 Martin A. MILLER & Larry P. BAILEY; GAAS GUIDE – (Generally Accepted Auditing Standards) 
1989, a.g.e., s. 52. 
101 Vehbi KARABIYIK; “Yeminli Mali Müşavir Denetimi: Auditing”, a.g.m., s. 4. 
102 Vehbi KARABIYIK; “ Yeminli Mali Müşavir Denetimi: Auditing ”, a.g.m., s. 5. 
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Öte yandan Amerikan Yeminli Serbest Mali Müşavirler Kurulu, 

üyelerine vergi uygulamalarında yol gösterici olmak üzere bir program 

düzenlemiştir103. 

ABD ’nde hükümetle ilgili başlıca denetim örgütleri şunlardır; 

 Eyalet Muhasebecilik Kuralları 

           (State Boards of Accountancy, SBA) 

 Tahvil ve Hisse Senedi Komisyonu  

           (Securities and Exchange Commission, SEC) 

SBA’ lar kendi eyaletlerindeki muhasebe mevzuatına tabi olup esas 

görevi CPA izin belgesi vermek, verilmiş izin belgelerini yenilemek ve izin 

yetki belgelerini askıya almaktır. 

SEC’ ler ise Hisse Senedi Kanunu’ na göre ülkedeki tahvil, hisse 

senedi alım satım ve ticaretini düzenlemektedir104. 

 2.5. ALMANYA UYGULAMASI 

Almanya ‘da muhasebe ve işletme denetçiliği olarak anılan mesleğin 

ilk oluşumu 1897 yılında Prusya Ticaret Odası Kanunu’ na göre muhasebe 

denetçilerinin yeminli ticaret bilirkişileri olarak görev ve yetkilerini düzenleyen 

30.01.1900 tarihli Meslek Örgütü Yönetmeliği ile başlamıştır105. 

1931 yılında yürürlüğe giren ilk uygulama kararnamesi ile anonim 

şirketlerin yılsonu hesaplarının bağımsız mali denetçiler ve mali denetleme 

şirketleri tarafından gerçekleştirilmesi kabul edilmiştir. Böylece bağımsız mali 

denetçilik mesleği ilk kez kanuni bir temele yerleştirilmiştir. 1945 yılından 

itibaren değişik eyaletlerde yürürlükte olan kanunlar 1961 yılında kabul edilen 

                                                 
103 M. Çetin HACIOSMANOĞLU; “Amerikan Yeminli Serbest Mali Müşavirlerinin Vergi Uygulamaları 
Karşısındaki Durumları”, Vergi Dünyası Dergisi CD’si, Ağustos 1989, Sayı: 96, s. 2. 
104 J. J. ARPAN & L. H. RADEBOUGH; International Accounting and Multinational Enterprises, 
A.B.D., 1985, 2. Baskı, s. 333. 
105 Mehmet YAZICI; Bağımsız Muhasebe ve Denetleme Mesleği Üzerine Araştırma,  a.g.e., s. 17. 
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Serbest Mali Danışmanlık Kanunu ile birleştirilerek tüm Almanya için geçerli 

olmuştur106. 

Almanya muhasebe sisteminde yer alan belirli özellikler şu şekilde 

özetlenebilir107; Almanya ‘da muhasebe uygulamalarının kapsamı kanunlarla 

belirlenmiş olmasına rağmen esnek bir yapı göstermektedir. Mevzuat Avrupa 

Birliği düzenlemelerinin etkisi altındadır. 

Almanya da vergi muhasebesinden daha çok ticari muhasebe 

ağırlıklıdır. Aynı zamanda muhasebe ağırlıklı olarak vergi sorunlarının 

çözümü için değil, işletmelerle işletmeler ya da işletmelerle kişiler arasındaki 

ticari ilişkileri ve hakları belirlemek için kullanılan bir sistem olarak 

gelişmektedir. Muhasebeyi uygulayanlar ile denetimi yapan kişiler sistem 

olarak birbirlerinden ayrılmışlardır. Mesleki ve bilimsel sorunların çözümünde 

meslek örgütlerinin yetkileri oldukça geniştir. 

Denetçilik mesleğinde İngiltere’den sonra en uzun geçmişe sahip olan 

ülke Almanya’dır. Bu ülkede vergi konusunda danışmanlık yapanlar ile 

muhasebe konusunda danışmanlık yapanlar birbirinde ayrılmaktadırlar. 

Muhasebe konusunda danışmanlık yapan bir denetçi ya da denetim şirketi 

aynı işletmenin muhasebesinin yürütülmesi görevini alamamaktadır. Serbest 

meslek olarak muhasebecilik yapanlar dışında denetim hizmetini verenler iki 

grupta toplanabilir108. 

 Muhasebe denetimi yapan ve aynı zamanda vergi müşavirliği 

ve işletme danışmanlığı görevini de yerine getirmekle yetkili olan İktisadi 

Denetçiler (Wirtschaftsprüfer, Vereidigte Buchprüfer), 

 Sadece vergileme ile ilgili konularda mükelleflere yardımcı olan 

ve aynı zamanda tasdik yetkileri de olan vergi danışmanları (Steuerberater). 

                                                 
106 Luck WOLFGANG; “Federal Almanya’da Mali Denetçilik ve Mali Denetçiler”, Muhasebe Enstitüsü 
Dergisi, Kasım 1982, Sayı: 30, s. 80. 
107 Hasan KAVAL; “Almanya Muhasebe Anlayışının Belirgin Özellikleri”, Muhasebenin Tarihsel ve 
Çağdaş Konumlarından Geleceğine Bakış Konulu Sempozyumda Sunulan Bildiri, TÜRMOB Yayınları, 
No: 23, Muhasebe Bilim Dalı Yayınları No: 2, Ankara 1995, s. 153. 
108 Hasan KAVAL; “Almanya Muhasebe Anlayışının Belirgin Özellikleri”,  a.g.m., s. 168–169. 
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Almanya’ da meslek unvanları şu şekilde düzenlenmiştir109: 

 İşletme Denetçisi 

 Yeminli Muhasebe Denetçisi 

 Vergi Danışmanı 

 Vergi Yetkilisi 

Yukarıdaki sıralamaya göre, işletme denetçisi yeminli muhasebe 

denetçisinin, yeminli muhasebe denetçisi vergi danışmanının, vergi 

danışmanı ise vergi yetkilisinin işlerini yapabilme yetkisine sahiptir. 

Günümüzde, Almanya’ da meslek birliği olarak İşletme Denetçileri İşletme 

Denetçileri Odası’na, Yeminli Muhasebe Denetçileri ise Almanya İşletme 

Denetçileri Kurumu’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bunun 

yanı sıra Vergi Danışmanları ve Vergi Yetkilileri için kanunla düzenlenmiş 

Federal Meslek Odaları da vardır.  

Almanya’ da meslek mensupları, mesleki ve kişisel karakterleri 

açısından sıkı bir değerlendirmeden geçtikten sonra yemin ettirilerek çalışma 

izni alırlar. Mali denetçilik için adaylarda; işletme ekonomisi, iktisat, hukuk, 

teknik ya da ziraat ile ilgili bir yüksekokul mezunu olma ve adayın mali 

denetçilik mesleğinde çalışabilecek düzeyde yeterli bir pratiğe sahip olması, 

özellikle dört yılı mali denetçilikte olmak üzere asgari beş yıllık bir iş 

tecrübesine sahip olmak gereklidir. En az on yıllık yeminli muhasebecilik ya 

da vergi danışmanlığı yapanlarda yüksek öğrenim mecburiyeti 

aranmamaktadır110. 

 Son zamanlara kadar, Almanya’ da resmi olarak genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerini düzenleme yetkisi ve sorumluluğu olan bir kurum 

oluşturulmamış; yalnızca Almanya Muhasebeciler Enstitüsü (German 

Institute of Accountants) muhasebe konuları ve ilgili kanunlar üzerine 

yorumlar, açıklamalar yayınlamıştır. 

                                                 
109 Mehmet YAZICI; Bağımsız Muhasebe ve Denetleme Mesleği Üzerine Araştırma , a.g.e., s. 18. 
110 Luck WOLFGANG; “Federal Almanya’da Mali Denetçilik ve Mali Denetçiler”, a.g.m., s. 80 
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Almanya’ da 1 Mayıs 1998 yılında yürürlüğe giren bir kanun ile 

muhasebe standartları oluşturulmakla görevli, Almanya Muhasebe 

Standartları Komitesi (German Accounting Standards Committee) (GASC) 

adında bir özel sektör standart oluşturucu kuruluşun oluşturulması 

öngörülmüştür111. 

2.6. AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMASI 

Avrupa Birliği içinde “mali denetim” terimi farklı şekillerde 

kullanılmaktadır. Bazı üye devletlerde mali denetim, mali araçların iktisadi, 

yeterli ve etkili kullanımın temin edilmesi için kurulan kurumlar, denetimler, 

kurallar, prosedürler ve tüzükler sistemidir. Bu sistem, önceden yapılan tüm 

kontroller, iç ve hesap denetimlerini, enformasyon teknolojisi hesaplarının 

denetimi gibi konuları içermektedir.  

Avrupa Birliği üyesi olmanın şartlarından birisi olan mali denetimi 

çeşitli yönleriyle değerlendirmek mümkündür. Bunlardan dış denetim; 

hükümetin mali denetim sistemlerinin tetkiki ve değerlendirmesi ile görevli 

harici kurumlar tarafından yürütülen mali denetim faaliyetlerini kapsarken, 

kamusal mali iç denetim, hükümetin tüm mali çıkarlarını korumayı amaçlayan 

iç denetim sistemlerini ifade etmektedir. Üçüncü olarak ön tasdik ise, 

fonksiyonel yönden bağımsız olan ve idari kararların alınmasından önce 

kontrol eden ve onaylayan bir mali denetim kurumunun prosedürünü 

oluşturmaktadır.  

Topluluk anlaşması üye devletler tarafından uygulanacak olan mali 

denetim konusunda genel bir çerçeve çizerek uygulamanın detaylarını 

hükümetlere bırakmıştır112. 

Avrupa Birliği’ ne üye ülkelerin serbest ticaret yapabilecekleri tek bir 

pazar oluşturma amaçları doğrultusunda, üye ülkelerin muhasebe 

uygulamalarının da uyumlaştırılması amaçlanmaktadır. AB tarafından 
                                                 
111 Saim ÜSTÜNDAĞ; “Muhasebe Standartları Oluşturulması Süreci”, a.g.m., s. 43. 
112 Uğur BÜYÜKBALKAN; “Avrupa Birliği’ nde Mali Denetim”, Hürses, 22.08.2000, Salı. 
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muhasebe standartlarının uyumlaştırılmasına ilişkin çalışmalar 1957 Roma 

Anlaşması hükümleri uyarınca üye ülkeleri şirketler kanunlarının 

uyumlaştırılması gereği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Avrupa 

Birliği’nce muhasebe standartlarının uyumlaştırılmasına ilişkin girişimler 

direktifler aracılığı ile yürütülmektedir. Bu amaçla, “Dördüncü”, “Yedinci” ve 

“Sekizinci” direktifler yayınlanmıştır. “Dördüncü Direktif” belli tipteki şirketlerin 

düzenleyecekleri mali tabloların biçimsel yapısına, kapsamına, değerleme 

ilkelerine ve denetimine ilişkin esasları düzenler. “Yedinci Direktif” konsolide 

mali tablolarla ilgili hükümleri içermektedir. “Sekizinci Direktif” te ise mali 

tabloların denetimini yürütecek denetçiler ve nitelikleri ile ilgili hususlar yer 

almaktadır113. 

Avrupa Birliği, muhasebe faaliyetlerini uyumlaştırmaya yönelik olarak 

çeşitli yönergeler yayınlamıştır114. Bu yönergelerden yalnızca üç tanesi 

muhasebe ile ilgilidir. Bunlar; 

4. Yönerge (24 Temmuz 1978): Kamu ve özel şirketlerin yıllık 

hesaplarının kapsamı ve düzenlenmesi, değerlendirme notları, yıllık rapor, 

yayınlama ve denetleme hakkındadır. 

7. Yönerge (13 Haziran 1983): Konsolide hesapları içermektedir. 

8. Yönerge (10 Nisan 1984): Denetçilerin eğitim, nitelik ve 

bağımsızlıklarını konu edinmektedir. 

8. Yönergede, üye ülkelerin kanunlarına göre düzenlenmesi istenen 

yıllık hesap ve raporların denetlenmesi, yıllık hesapların faaliyet raporları ile 

karşılaştırılması, sorumlu denetçilerin niteliklerinin belirlenmesi konularında 

üye ülkelerin mevzuatları arasında gerekli uyumun sağlanması konuları yer 

almaktadır. Denetim görevini yerine getirebilecek meslek mensupları, üye 

ülke mevzuatının yaptığı düzenleme sınırları içinde, gerçek ya da tüzel kişi 

                                                 
113 Saim ÜSTÜNDAĞ; “Muhasebe Standartları Oluşturulması Süreci”, a.g.m., s. 51. 
114 Ercan BAYAZITLI; “Avrupa Topluluğu’ ndaki Muhasebe Düzenlemeleri”, Ankara Üniversitesi SBF 
Dergisi, Cilt: 50, No: 1 – 2, Ocak – Haziran 1995, s. 95 – 118. 
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olabilecekleri gibi herhangi bir işletme ya da şirket şeklinde de faaliyet 

gösterebilmektedirler. 

8. Yönergede aynı zamanda, meslek mensuplarının, itibarlı ve 

mesleğe yakışır kişiler olmaları üzerinde durulmaktadır. Meslek mensupları, 

üniversitede eğitimini sürdüren ya da tamamlamış olan kişiler teorik bilgi 

veren bir kurs alarak ve pratiğe yönelik bir eğitim gördükten sonra yeterlilik 

sınavına girmektedirler. Son sınav üye ülkenin kabul ya da düzenlediği 

biçimde yapılmaktadır. Sınavın en azından bir kısmının yazılı yapılması 

zorunlu tutulmaktadır. 

3. TÜRKİYE’ DE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMU 

Muhasebe, işletmelerin kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların 

kullanılma biçimini, işletmelerin faaliyetleri sonucunda bu kaynaklarda 

meydana gelen artış ya da azalışları ve işletmelerin mali açıdan durumunu 

açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve kuruluşlara ileten bir bilgi 

sistemi olarak tanımlanabilir115. Bu sistemin raporlama fonksiyonunun bir 

sonucu olarak ürettiği bilgiler “Mali Tablolar” olarak karşımıza çıkar. Bu 

tablolar arasında bilanço, gelir tablosu, kâr dağıtım tablosu, satışların maliyeti 

tablosu, nakit akım tablosu, fon akım tablosu, öz kaynak değişim tablosu 

sayılabilir. İşletmenin yöneticileri, hissedarları, kamu kurumları, yatırımcılar, 

kredi kuruluşları ve kamuoyu muhasebe sisteminin ortaya çıkardığı mali 

tablolara dayanarak kararlar alan ve işletme ile ilgisi bulunan taraflardır. 

Bunlara mali tablolar ile sunulacak bilgilerin doğru ve güvenilir olması 

muhasebe sisteminin temel amacıdır. Bu doğruluk ve güvenilirliğin 

sağlanmasının birinci şartı muhasebe işlerini yapanların tamamen ehil 

kişilerden oluşması, ikinci şartı ise muhasebe sistemi tarafından üretilen 

bilgilerin başka bir göz tarafından kontrol edilmesi yani denetlenmesidir. 

Mali tabloların doğru ve güvenilir olması bir kamu kurumu olan Maliye 

Bakanlığı açısından da oldukça büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu 

                                                 
115 Orhan SEVİLENGÜL; Genel Muhasebe, 9. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000, s.9.  
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tablolara dayanılarak vergi matrahı ve dolayısıyla vergi hesaplanmakta ve 

hesaplanan vergi mükellefe tebliğ edilerek tahakkuk ettirilmektedir. Bu 

nedenle Maliye Bakanlığı da vergi matrahının doğru olarak tespiti için 

muhasebe sistemi içinde üretilen bilgilerin vergi mevzuatı hükümlerine uygun 

olup olmadığını denetlemektedir. Bu denetimi hem kendi denetim elemanları 

vasıtasıyla, hem de bu konuda yetki tanıdığı yeminli mali müşavirler 

aracılığıyla gerçekleştirmektedir. 

Dünyadaki Yeminli Mali Müşavirlik Kurumu ile ilgili gelişmeler geç de 

olsa Türkiye’ de de uygulama alanı bulmuştur. Serbest Muhasebecilik, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik meslekleri ile 

ilgili kanuni düzenleme çalışmaları Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 

süregelmiş, bu amaçla 1932, 1938, 1949, 1958, 1962, 1966, 1980 ve 1984 

yıllarında çeşitli kanun tasarı ve teklifleri verilmiş ancak bir sonuç 

alınamamıştır. Nihayet, 01.06.1989 tarih ve 3568 sayılı “Serbest 

Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu” ile bağımsız denetçilik mesleği kanuni düzenlemeye 

kavuşturulmuştur.  

Türkiye ‘ de 3568 sayılı Kanun kabul edilmeden önce muhasebe 

mesleği bölgesel olarak örgütlenmişti. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği 

adı altında özellikle İstanbul ve çevresini kapsayan bir örgütün varlığı söz 

konusu idi.  Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, daha çok mesleğin 

önemini ortaya koymaya yönelik ve mesleğin kanuni statüye kavuşması 

yönünde çalışmalar yapmıştır. 

3568 sayılı Kanun, muhasebe mesleğinin ayrı odalar şeklinde ve bir 

üst meslek örgütü şeklinde oluşmasını öngörmüştür. Bir başka ifade ile 

muhasebe mesleği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, Yeminli 

Mali Müşavirler Odaları ile Türkiye Serbest Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odalar Birliği şeklinde örgütlenmişlerdir. 
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3.1. MESLEKİ ÖRGÜTLENME 

Ülkemizde serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve 

yeminli mali müşavirler faaliyette bulundukları illerde odalar şeklinde 

örgütlenmektedirler. 3568 sayılı Kanunun 14’ üncü maddesinde odalar, 

nitelikleri ve faaliyet sınırları belirtilmiştir. Bu madde hükmüne göre; Serbest 

muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin odaları ayrı ayrı 

kurulur. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler 

odaları, meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini 

kolaylaştırmak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 

sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan 

ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve 

ahlakını korumak amacıyla kurulmuştur. Bu odalar tüzelkişiliğe sahip, kamu 

kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

Bu Kanunda kullanılan oda deyimi, ayrı ayrı kurulacak olan serbest 

muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler odalarını ifade 

etmektedir. 

3.1.1. Yeminli Mali Müşavirler Odalarının Kuruluşu ve Organları 

Meslek mensuplarının illerdeki örgütlenmeleri odalar şeklindedir. 3568 

sayılı Kanun ile illerdeki örgütlenmeler ikili bir yapı almıştır. Buna göre 

serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarına (SMMMO), yeminli mali müşavirlerin 

de Yeminli Mali Müşavirler Odalarına (YMMO) kayıt olmaları gerekmektedir. 

SMMMO ve YMMO aynı şekilde yapılanmışlardır. 3568 Sayılı Kanunla 

ve ilgili yönetmeliklerde odaların hangi organlardan oluşacağı belirtilmektedir. 

Buna göre; odalarda Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve 

Denetleme Kurulu bulunmaktadır. 

Faaliyet bölgesi içinde,  kendi mesleği konusunda en az 25 meslek 

mensubu bulunan il merkezlerinde bir oda kurulur. Kurulan serbest 
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muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları, bulundukları 

ilin adıyla anılmaktadırlar. 

Yeterli sayıda meslek mensubu bulunmayan ve oda kurulamayan 

yerlerin en yakın odaya bağlanmasına ya da bölge odaları kurulmasına 

Birlikçe karar verilir. Bu Karar Maliye Bakanlığı’na bildirilir. 

Odalar, kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla Maliye 

Bakanlığı’na bildirdikleri zaman tüzelkişilik kazanırlar. 

Odalara üye olmayan meslek mensupları mesleki faaliyette 

bulunamazlar. Ayrıca, odalar kuruluş amaçları dışında faaliyette de 

bulunamazlar. Amaçları dışında faaliyet gösteren odaların sorumlu 

organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, 

Maliye Bakanlığının ya da bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi 

üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama 

yapılarak karar verilir. Bu dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. 

Yeminli Mali Müşavirlerin Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, 

Gaziantep, İstanbul ve İzmir’ de odaları bulunmaktadır. 

3.1.2. Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Kuruluşu ve 
Organları 

Serbest muhasebeci ve mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere ait 

bütün odaların katıldığı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) kurulmuştur. 

Birlik, tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 

Birliğin genel merkezi Ankara’ da yer almaktadır. 

Birliğin kuruluş görev ve çalışmalarına ilişkin düzenlemeler 11.06.1990 

tarih ve 20545 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Türkiye Serbest 
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Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 

Yönetmeliğinde açıklanmıştır. 

TÜRMOB, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz (3568 S. K. 

Md.28). 

Birliğin görevleri 3568 sayılı Kanunun 29’ uncu maddesinde 

belirtilmektedir. Bu madde hükmüne göre Birliğin görevleri aşağıda 

sıralanmaktadır:  

a) Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, 

b) Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve 

geleneklerini korumak, 

c) Odaları ilgilendiren konularda yetkili mercilere görüş bildirmek, 

d) Odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak 

çözümlemek, uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek, 

e) Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak, 

f) Ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlara üye olmak, uluslararası 

mesleki toplantılara katılmak, 

g) Maliye Bakanlığınca verilecek görevleri yerine getirmek, 

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve mesleki konularda 

resmi makamlarca istenen bilgi ve görüşleri vermektir. 

Kanunda Birliğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Disiplin 

Kurulu ve Denetleme Kurulu olarak belirlenmiştir. 
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3.1.3. Odaların ve Birliğin Denetimi 

3568 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve birliklerin faaliyetleri ile mali 

işlemlerinin Maliye Bakanlığı tarafından denetlenmesine ilişkin olarak 

çıkarılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği 

organlarının denetimi hakkındaki yönetmelik 1994 yılında yürürlüğe 

girmiştir116. 

Söz konusu yönetmelikte belirtilen denetimin amacı, Oda ve Birlik 

organlarının kanun ve yönetmeliklerde belirtilen düzenlemeler çerçevesinde 

faaliyette bulunmalarını sağlamaktır. 

Odaların ve Birliğin denetimi, Gelirler Genel Müdürlüğü’ nün teklifi ve 

Maliye Bakanlığın onayı ile Gelirler Kontrolörleri, Maliye Müfettişleri ve Hesap 

Uzmanları tarafından yapılır. Denetim Maliye Bakanlığı’ nın gerekli gördüğü 

hallerde topluca ya da iller bazında yaptırılabilmektedir. 

Denetimler aşağıda sıralanan konuları kapsamaktadır: 

1- Ruhsat İşlemlerinin Denetimi: Ruhsat verilmesi işlemleri, denetim 

elemanları tarafından incelenirken, incelemede kanun ve yönetmelik 

hükümlerine aykırı bir durum bulunursa, bu durumla ilgili meslek 

mensuplarının kimlikleri ve bağlı bulundukları odalar denetim raporunda 

belirtilmektedir. Bu denetim raporları, Maliye Bakanlığı’ nca yapılan 

değerlendirme sonucunda gereği yapılmak üzere odalara ve birliğe 

gönderilmektedir. 

2- Disiplin Cezalarına İlişkin İşlemlerin Denetimi: Denetimlerde disiplin 

cezaları ile ilgili olarak birlik ve odaların Kanun ve yönetmelik hükümlerine 

uyup uymadıkları incelenmektedir. 

                                                 
116 24.11.1994 tarih ve 22121 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 
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3- Birlik ve Odaların Gelir- Gider Hesaplarının Denetimi: Birlik ve 

odaların gelirlerinin Kanunda sayılan gelir kaynaklarından elde edilip 

edilmediği ve gelirlerin kayıtlara geçirilip geçirilmediği denetlenmektedir. Birlik 

ve odaların gider ve harcamaların denetiminde ise gider ve belgelerin doğru 

olarak kayıt altına alınıp alınmadığı ve harcamaların gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığı incelenmektedir. 

4- Sınavlara Ait İşlemlerin Denetimi: 3568 sayılı Kanun uyarınca Birlik 

tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılan serbest muhasebeci mali 

müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınavları ve staj değerlendirme 

sınavlarının, sınav yönetmeliklerindeki usul ve esaslara uygun olup olmadığı 

incelenmektedir. 

5- Diğer İşlemlerin Denetimi: Birlik ve odaları temsil etmek için uluslar 

arası toplantı ve kongrelere katılanlar için Maliye Bakanlığı’ ndan izin alınıp 

alınmadığı, Birlik ve odaların menkul ve gayrimenkul varlıklarının fiziki 

envanterlerinin kaydi envanterlere uygun olup olmadığı ve gerekli görülen 

diğer hususlar inceleme konusu yapılmaktadır. 

3.2. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMUNUN AMACI 

Yeminli Mali Müşavirlik kurumunun amacı 3568 sayılı Kanun’da 

belirtilmiştir. Bu kanun hükmüne göre;  işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin 

sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili 

mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek 

durumu ilgililerin ve resmi kurumların yararına tarafsız bir şekilde sunmaktır. 

Ayrıca,  yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, "Serbest 

Muhasebecilik", "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik" ve "Yeminli Mali 

Müşavirlik" meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 

Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve 

denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemektir. 
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3568 Sayılı Kanun ile meslek icrasına hak kazananlara Serbest 

Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli 

Mali Müşavir (YMM) unvanları verilmesi öngörülmüş ve meslek icrasına hak 

kazananların bütününe “meslek mensubu” adı verilmiştir.  

Mesleğin amacı 3568 Sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde aşağıdaki 

şekilde tanımlanmaktadır. Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve 

işletmelerin;  

Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, 

finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek ya 

da bu konularda müşavirlik yapmak. 

Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, 

tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı 

görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve 

benzeri işleri yapmaktır. 

Yukarıdaki yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12’nci maddesine 

göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır. 

YMM’ler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu 

açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar. 

12’nci madde uyarınca YMM mesleğinin konusu; gerçek ve 

tüzelkişilerin ya da bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve 

beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe ilkeleri ile muhasebe 

standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre 

incelediğini tasdik etmektir.  

Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve 

işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri 

gereğince defterlerini tutamaz, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri 

ile diğer belgeleri düzenleyemez ve benzeri işleri yapamazlar. Gerçek ve 
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tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerinin müşavirlik, denetim ve tasdik 

işlemlerini yaparlar. 

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdike İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin117 12’nci maddesinde yeminli mali 

müşavirlerle, sözleşme yaptıkları gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ilişkiler 

düzenlenmiştir. Buna göre yeminli mali müşavirler ile sözleşme yapmış 

bulunan gerçek ve tüzel kişiler;  

• Tasdik konuları ile ilgili tüm, defter kayıt ve belgeleri gizli olsalar dahi 

incelemek, 

• Tasdik işlemlerini ilgilendiren tüm bilgileri yöneticilerinden, iç 

denetçilerden ve diğer ilgililerden istemek, 

• Şirketlerin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılmak,  

• Bu toplantılarda istenildiği takdirde tasdik faaliyetlerini ve sonuçlarını 

ilgilendiren konularda açıklamalar da bulunmak, konularında yeminli 

mali müşavirleri yetkili kılmışlardır. 

Yeminli mali müşavirler, vergi incelemelerinde tarhiyat öncesi ve 

tarhiyat sonrası uzlaşmalarda, vergi yargısında mükellefle ya da vergi 

sorumlusu ile beraber hazır bulunup açıklama yapabileceklerdir. 

3.3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLME ŞARTLARI 

3.3.1. Kanuni Şartlar 

Bir kimsenin meslek mensubu olabilmesi için her şeyden önce 3568 

sayılı Kanunun 4’ üncü maddesindeki genel şartları sağlaması gerekir. Bu 

genel şartlar şunlardır; 

a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak, 

                                                 
117 02.01.1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 
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c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır 

hapis ya da 5 yıldan fazla hapis ya da zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 

suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi 

ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve devlet sırlarını açığa vurma, vergi 

kaçakçılığı ya da vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm 

giymiş bulunmamak, 

e) Ceza ya da disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten 

çıkarılmış olmamak, 

f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan davranışları bulunmamak 

gerekmektedir. 

3.3.2. Özel Şartlar 

Yeminli mali müşavir olabilmek için ayrıca Kanun’un 9’uncu maddede 

sayılan özel şartların sağlanması gerekmektedir. Bunlar sırasıyla118: 

a) En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak, 

b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak, 

c) Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmaktır. 

3.3.3. Yemin Şartı 

Yeminli mali müşavirlik mesleğine kabul edilenler, görevlerine fiilen 

başlamadan önce, Asliye Ticaret Mahkemesi’nde yemin ederler. 

                                                 
118 Ali KARAASLAN; “ Yeminli Mali Müşavirlik ”, Vergi Dünyası Dergisi CD’si, Ağustos 1989, Sayı: 96, 
s. 2. 
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3568 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi hükmüne göre; “yeminli mali 

müşavirlik mesleğinin, bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına, mesleki kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma, 

mesleğimi tam bir bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğime, 

üzerime aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma namusum ve şerefim 

üzerine yemin ederim”. 

Yeminli Mali Müşavirlerin bu yeminlerine benzer bir şekilde, bazı kamu 

görevlileri, örneğin; askerler, emniyet güçleri ve milletvekilleri de yemin 

ederler. 

Ancak burada önemli olan Yeminli Mali Müşavirlerin ettikleri bu yemine 

ne derecede bağlı kalabildikleridir. Mesleki bağımsızlık, yeminli mali 

müşavirlerin sorumluluk anlayışını bütün denetim sürecinde müşterilerin 

çıkarları lehine feda etmemeleri, arka plana ya da ikincil dereceye 

atmamaları demektir. Mükellefin, tasdik işlerini yaptıracağı yeminli mali 

müşaviri kendi seçmesi ve ücretini ödemesi, kanımızca, yeminli mali 

müşavirin, mükellefe karşı tarafsız ve bağımsız hareket edebilme olanağını 

sınırlamaktadır.  

3.4. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN VERGİ DENETİMİNDEKİ ROLÜ 
(TASDİK YAPMA) 

3.4.1. Tasdikin Amacı 

 Tasdik Yönetmeliğinin119 5’inci maddesinde tasdik işleminin amaçları 

genel olarak; 

         Gerçek ya da tüzel kişilerin ya da bunların teşebbüs ve 

işletmelerinin hesap ve kayıtlarının sonuçlarını gösteren mali 

tablolarının yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun 

şekilde düzenlenmesini sağlayarak kamunun istifadesine sunmak, 

                                                 
119 Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik 02.01.1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 
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        Gerçek ya da tüzel kişilerin ya da bunların teşebbüs ve 

işletmelerinin ilgili mevzuat yönünden olan taleplerin karşılanmasında 

çabukluğu sağlayarak hak ve yararlarını korumak, 

        Vergi idaresi ve mükellef ilişkilerinde güveni hâkim 

kılmaktır. 

Tam tasdik uygulaması kapsamında yapılan vergi denetimlerinin temel 

amacı ise gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri eklerinde yer alan mali 

tablolar ve bildirimlerde yer alan bilgilerin Türk vergi mevzuatına uygun ve 

doğru olduğunun tespitidir. Daha somut bir ifade ile gerçek kişilerin gelir 

vergisi, sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan 

edilen matrahların ve vergilerin doğruluğunun tespit edilmesidir.  

Bu amaca ulaşmak için aşağıda verilen denklemlerin doğruluğunun 

kesinleştirilmesi şarttır. 

Ödenecek Vergi = Beyan Edilen Vergi – Önceden Ödenen Vergiler 

Beyan Edilen Vergi = Matrah x Vergi Oranı 

Matrah = Ticari Kâr + KKEG – İstisna ve İndirimler 

Ticari Kâr = Tüm Gelirler – Tüm Giderler 

Yurtdışında ödenen geçici vergiler ve stopaj yoluyla önceden ödenen 

vergilerin doğruluğu araştırılıp tespit edilir. Daha sonra beyan edilen verginin 

doğruluğunu tespit etmek üzere vergi matrahı kontrol edilir. Bunun için gelir 

kaydedilmesi gereken her kalemin gelir kaydedildiğinden; giderlerin 

tamamının gerçekten gider olduğundan; kanunun indirimine izin vermediği 

tüm gider kalemlerinin KKEG olarak dikkate alındığından; istisna ve indirim 

tutarlarının gerçekten bu nitelikte olduğundan ve tutarlarının doğruluğundan 

emin olmak gerekir. Böylece devlete ödenmesi gereken verginin doğru 

tutarda ödenmesi sağlanmaktadır. 

Ancak “tam tasdik” her ne kadar verginin doğru ödenmesini amaçlar 

olsa da yeminli mali müşavirlik mesleğinin danışmanlık fonksiyonunun bir 
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uzantısı olan vergi planlaması120 işlemi tam tasdik denetimi sırasında da 

yerine getirilir. Örneğin yabancı kaynakları olmayan dolayısıyla finansman 

gider kısıtlaması yapmak zorunda bulunmayan bir işletmeye yeniden 

değerleme yaparak daha fazla amortisman gideri yazma ve böylece daha az 

matrah beyan ederek daha az vergi ödeme yeminli mali müşavir tarafından 

önerilebilir. Ancak bu zorunluluk değildir, ihtiyaridir. 

3.4.2. Tasdikin Konusu ve Şekli  

Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilerin ya da bunların 

teşebbüs ve işletmelerinin, mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat 

hükümleri, muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve 

hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik ederler. Yeminli 

mali müşavirler, bu inceleme sonuçlarına dayanarak tasdik kapsamına giren 

konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını imza ve mühür 

kullanmak sureti ile tespit ederler ve rapora bağlarlar. 

Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile 

tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, iş 

kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın 

miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edilebileceği merciler esas alınmak 

sureti ile Maliye Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik 

edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı 

ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla 

kamu idaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve 

gerektiğinde tekrarına ait unsurlar saklıdır. 

Kamu görevi ifa eden yeminli mali müşavirler kanunların kendilerine 

verdiği yetkiyi kullanırken oldukça dikkatli olmak zorundadırlar. Vergi idaresi 

                                                 
120 Vergi planlaması, mükellefin kanuni sınırlar çerçevesinde en az vergi ödemesini sağlayacak 
uygulamaların bir plan dâhiline yerine getirilmesidir. Örneğin dönem sonlarında fazla nakitin repoya 
değil vadeli mevduata yatırılması, LIFO, yeniden değerleme vs. 
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yeminli mali müşavirlerin baktıkları işleri tekrar inceleyebilir, bunun anlamı 

yetersiz olan vergi denetimi işlevinin hafifletilmesi amacıyla kurumlaştırılmış 

mesleğin bir anlamda tam yetkiye sahip olmadığıdır. 

Tasdikin hukuki niteliğini belirleyebilmek için tasdik edilmiş belgenin 

niteliğinin ne olduğunu tespit etmek gerekmektedir.  3568 sayılı Kanuna göre 

tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin 

kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Tasdik edilmiş 

belge ile kamuoyuna verilen güvence idarenin incelenmiş belge kavramı ile 

sağlanmaktadır.  

Yeminli mali müşavirler, inceleme sürecinde bir takım delillerin 

toplanması ve bunların değerlendirilmesi sonucunda bir tespit işlemi 

niteliğindeki tasdik işlemini yapmaktadır. Ancak, özel hukukta, tespit, delillerin 

toplanması ve değerlendirilmesi, yargılama hukukuna ait kavramlardır. Mali 

hukuk yapılanmaları genellikle kamu hukuku ve özel hukuk kurumlarını 

birlikte taşıdığı için karma niteliktedirler. Tasdik işlemi de kamu kurum ve 

kuruluşları için bağlayıcı olmayan (çünkü inceleme yapılır) ancak mükellef ve 

üçüncü kişi ve kurumlar için tasdik kapsamı ile sınırlı doğruluk karinesi 

oluşturan bir tespit işlemidir ”121. 

3.4.3. Tasdik Kavramı, Tam Tasdik ve Tam Tasdik Çerçevesinde 
Vergi Denetiminin Amacı 

Tasdik kavramının zikredildiği en üst seviyedeki yazılı hukuki 

kaynaklar Vergi Usul Kanunu ve 3568 sayılı Kanun’ dur. VUK’ un mükerrer 

227’nci maddesinin ikinci fıkrasında vergi kanunlarında yer alan muafiyet, 

istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden 

yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak 

YMM’lerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya ve 

                                                 
121 Nihal SABAN; “Yeminli Mali Müşavirin Tasdikten Doğan Hukuki Sorumluluğu”, Vergi Dünyası 
Dergisi, Temmuz 1993, Sayı: 143, s. 58. 
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bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkili 

kılınmıştır. 

3568 Sayılı Kanun’un 12’ nci maddesinde de YMM’lerin gerçek ve 

tüzel kişilerin ya da bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve 

beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe ilkeleri ile muhasebe 

standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre 

incelediğini tasdik edecekleri belirtilmiştir. 

Tasdik Yönetmeliği’ nin 7’ nci maddesinde, tasdik kapsamına alınan 

konu ve belgelerin (bildirim ve beyannamelerin) neler olduğu aşağıdaki gibi 

sıralanmıştır. Ancak Maliye Bakanlığı tasdik kapsamına alınan beyanname, 

bildirim ve belgelerin tasdik uygulamasını zaman ve konu itibariyle 

sınırlandırmaya ya da genişletmeye yetkilidir. Bu madde uyarınca tasdik 

kapsamı şu şekildedir: 

 Gelir Vergisi Yönünden 

-         Yıllık gelir vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve                     

bildirimler, 

 -     GVK’nın 94’ üncü maddesi ile ilgili olarak verilen muhtasar 

beyannameler, 

-         GVK’nın mükerrer 80. maddesi ve 82. maddesi ile ilgili olarak 

verilecek münferit beyannameler, 

-            Geçici vergi bildirimleri. 

 

 Kurumlar Vergisi Yönünden 
 
- Yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali 

tablolar ve bildirimler. 

-  KVK’ nın 24’ üncü maddesi uyarınca verilen muhtasar 

beyannameler. 

-  KVK’ nın 22’ inci maddesi uyarınca verilen özel beyannameler, 
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-  Geçici vergi bildirimleri. 

 

 Katma Değer Vergisi Yönünden 
 
-  KDV beyannameleri ve ekleri, 

-  İade hakkı doğuran işlem ve belgeler, 

-  Maliye Bakanlığı’ nca gerek görülecek KDV’ye ilişkin diğer işlem 

ve belgeler. 

 

 Veraset ve İntikal Vergisi Yönünden 
 
-  7338 sayılı VİVK' nın 10’uncu maddesinin a bendi uyarınca 

yapılmakta olan servet incelemelerine konu olan bilançolar ve bununla 

ilgili beyannameler. 

-  Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin ve eklerinin 

incelenmesi, takdir işlemlerinin yapılması ve tasdiki. 

 

 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
Yönünden 

 
- 6183 Sayılı Kanun'un 48’inci maddesi gereğince borcunun 

tecilini talep eden mükelleflerin dolduracakları “Erteleme ve 

Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formları”, 

- 6183 Sayılı Kanun'un 105’inci maddesi gereğince verilen terkin 

beyanlarının incelenmesi ve tasdiki. 

 
 Damga Vergisi Yönünden 

 
- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 18 ve 22’nci maddeleri 

uyarınca makbuz karşılığı ödemeler için verilecek damga vergisi 

beyannameleri ile 19 ve 23’üncü maddeleri uyarınca istihkaktan kesinti 
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suretiyle tahsil edilen damga vergileri ile ilgili olarak verilecek 

beyannameler. 

 

 Mali Mevzuatta Yer Alan Teşvik, İndirim, İstisna ve 
Muafiyetler Yönünden 

 
- Yatırım indirimi 

- Döviz kazandırıcı işlemlerde vergi istisnası 

- Yeniden değerleme 

- Stok değerlemesi 

- Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç 

istisnası 

- Dernek, tesis, vakıf ve kooperatiflere muafiyet tanınması 

- Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler 

Tam tasdik, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara 

ekli mali tablolar ve bildirimlerin tüm hususlarının incelendiği ve tasdik edildiği 

anlamındadır122. Bu nedenle kapsamı çok geniştir. Bir kurumlar vergisi 

beyannamesi ele alındığında geçmiş yıl zararlarının, ticari bilanço kâr ya da 

zararının, kanunen kabul edilmeyen giderlerin, istisna kazançların, 

indirimlerin, dönem içinde ödenen geçici vergilerin, yabancı ülkelerde ödenen 

vergilerin, yurtiçinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin, ödenecek ya da iade 

edilecek vergilerin yer aldığı görülür. Sayılan bu kalemler beyan edilecek 

vergi matrahını ve ödenecek vergi tutarını etkileyen faktörler olup tam tasdik 

denetimi sırasında beyan edilecek vergi matrahını ve ödenecek vergi tutarını 

etkileyen her faktörün tamamı incelenir. Çünkü tasdik işlevinde yeminli mali 

müşavirler, tasdik edilen vergisel konulardaki tüm işlemleri incelemek 

zorundadır ve yine 3568 sayılı Kanun’un 12’nci maddesini dördüncü fıkrası 

uyarınca yapmış olduğu tasdik işleminden dolayı işletme ile müteselsilen 

sorumludur. Bu nedenle yapılan denetim “tam tasdik” denetimi adını almıştır. 

                                                 
122 Burhan GEZGİN; “Tasdik Kapsamı Bağlamında Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu”, Vergi 
Dünyası Dergisi, Temmuz 2002, Sayı: 251,  s.3. 
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İsteğe bağlı olan tam tasdik uygulaması aslında muhasebe ve mali 

tablo denetimini de içeren detaylı bir vergi denetimi niteliğindedir. Çünkü tam 

tasdik kapsamında gelir ya da kurumlar vergisi beyannameleri tasdik 

edilirken hem muhasebe ilke ve standartlarının hem de vergi mevzuatının 

dikkate alınması gerekmektedir123. 

İlk bakışta sadece bir vergi denetimi olarak görülen tam tasdik 

denetimi esas itibariyle işletmenin mali tablolarının yanında tüm muhasebe 

sisteminin de denetimini gerektirmektedir. Gerçekten de Tasdik 

Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinde tasdikin, denetleme ilke ve standartlarına 

göre yapılacağı, bu denetleme ilke ve standartlarının ise, mevzuat hükümleri 

ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre belirleneceği hüküm altına 

alınmıştır. Yine 03.01.1990 tarihinde yayımlanan yönetmeliğin124 55’inci 

maddesinde meslek mensubunun inceleme ve denetim yaptığı kurum ve 

kuruluşların mali tablolarında yer alan hususların gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığını, kayıtlara doğru geçirilip geçirilmediğini tespit bakımından 

muhasebe denetimi, bilanço denetimi ve vergi denetimi yapması 

gerektiğinden söz edilmektedir. Bu nedenle yeminli mali müşavir tarafından 

yapılan denetimi “Bağımsız, Dış Vergi ve Muhasebe Denetimi” olarak 

algılamak ve buna göre bir fonksiyon yüklemek gerekir125. 

Yeminli mali müşavirler, tam tasdik denetimleri sırasında işletmede 

kullanılan defterlerin VUK’ un 220 ve takip eden maddeleri uyarınca tasdik 

edilip edilmediğini; kanuni kayıtların dayanağı olan belgelerin usulüne uygun 

olarak tanzim edilmiş belgeler olup olmadığını; defter kayıtlarının kayıt 

düzenine ve genel muhasebe kurallarına uygun olup olmadığını; 

beyannamelerin mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini ve 

vergi dairelerine zamanında verilip verilmediğini de denetlerler. Yapılan bu 

denetimlere ilişkin bulgulara “usul incelemeleri” adı altında raporunda yer 
                                                 
123 Niyazi CANGİR; “Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleği-Vergi İdaresi ve Vergi Denetimi 
Açısından Bir Değerlendirme”, a.g.m., s. 32. 
124 Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul 
Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 03.01.1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
125 Ö. Faik YILMAZ; “Mali Müşavirlik ve Muhasebecilik Mesleğinin Kanunla Düzenlenmesinin Önemi ve 
Sağlayacağı Faydalar ”, a.g.m. , s. 63. 



 

 

75

verir. O halde yapılan tam tasdik denetimi aynı zamanda bir uygunluk 

denetimidir. 

3.4.4. Tasdik Süreci 

3.4.4.1. Denetim Zamanı 

Gerçek ya da tüzel kişilerin ya da bunların teşebbüs ve işletmelerinin 

hesap dönemleri itibariyle çıkarılan mali tablolarının tasdiki; bu tabloların 

kapsadığı dönemin başından itibaren sürekli denetleme sonucunda 

yapılabileceği gibi, dönemin kapanmasından sonra yapılacak denetim 

sonucunda da yapılabilir. Denetimin hangi duruma göre yapıldığı tasdik 

raporunda açıkça belirtilir(Yönetmelik md. 8). 

Denetim ya faaliyetten sonra ya da faaliyet süresince gerçekleşir. 

Faaliyetler tamamlanıp mali tablolar elde edildikten sonra yapılan denetime  

“Geriye Yönelik Denetim Yöntemi” denilmektedir. Faaliyet süresince yapılan 

denetim yöntemine ise “Cari Denetim” adı verilmektedir126. 

Sürekli denetlemeyi kapsayan tasdik hizmetini veren yeminli mali 

müşavir, belirli aralıklarla haber vermeden kasa sayım ve stok tespiti 

yapabilir, yıl sonu envanter çalışmalarını denetleyebilir (Yönetmelik md. 8). 

En uygunu, denetlenen kurumun aylık vergi beyannamelerine konu 

işlem denetimlerinin aylık dönemler itibariyle; geçici vergi beyannamelerinde 

beyan edilen matrahların doğruluğunun kontrolü amacını taşıyan 

denetimlerin üçer aylık dönemler itibariyle yapılmasıdır. 

                                                 
126 Masum TÜRKER; “Vergi Beyannamelerinin İmzalanmasında Mesleki Teknik (Öndenetim)”, 
Yaklaşım Dergisi, Mart 1998, htpp//www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/1998031296.htm, s. 
8. 
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3.4.4.2. Mükellefin Tasdik Talebi 

Tasdik kapsamına giren mali tablolar ve beyannameler ile diğer 

belgelerin yeminli mali müşavirlerce denetlenmesi ve tasdiki, ilgilinin talebi 

üzerine yapılır (Yönetmelik md. 9). 

Bankalar ve Sigorta şirketleri, dış ticaret sermaye şirketleri, Sermaye 

Piyasası Kanununa göre menkul kıymetlerini halka arz etmiş olan veya arz 

etmiş sayılan şirketler, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve fonları ve 

Bakanlığın gerek gördüğü diğer şirketler ve kuruluşlar hesap dönemlerine 

ilişkin mali tablolarını ve beyannamelerini bu Yönetmelik çerçevesinde tasdik 

ettirirler (Yönetmelik md. 9). 

Mali tabloların tasdiki zorunlu tutulan gerçek ya da tüzel kişilerin 

YMM’yi herhangi bir nedenle seçmemesi halinde bu seçim, TÜRMOB 

tarafından ilgili Odaya yaptırılır ve ilgililere bildirilir. Yeminli mali müşavir 

seçmek zorunda bulunan gerçek ve tüzel kişiler; tasdiki zorunlu tutulan mali 

tabloların ilgili bulunduğu hesap döneminin başına kadar seçtikleri yeminli 

mali müşavirleri, TÜRMOB’ a bildirmedikleri takdirde, yeminli mali müşavir 

seçmemiş sayılırlar (Yönetmelik Md. 9). 

 3.4.4.3. Tasdik Sözleşmesi 

Mükellef tarafından yaptırılacak tam tasdik hizmetinin tasdik 

sözleşmesine bağlanması ve sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde bir 

örneğinin yeminli mali müşavirlerce Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi 

zorunludur (Yönetmelik Md. 10). 

Tasdik sözleşmesinde en az aşağıda yazılı hususlara yer verilir. 

a) Tasdikin amacı, kapsamı, varsa özel nedenleri, 

b) Yeminli mali müşavirlerce verilecek hizmetin niteliği ve süresi, 

c) Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri, 
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d) Ücret (Tarife Yönetmeliği ile bazı ölçütlere göre tespit edilir.)  

Tasdik sözleşmesi, yazılı gerekçe göstermek koşuluyla taraflarca her 

zaman feshedilebilir. Feshedilen sözleşmeler, fesih tarihinden itibaren en geç 

15 gün içinde Maliye Bakanlığı’ na bildirilir. Yıllık mali tabloları tasdiki zorunlu 

tutulan işlemlerin, tasdik sözleşmesinin feshi halinde; bu işletmeler bir ay 

içinde, başka bir yeminli mali müşavir ile sözleşme yapmak zorundadır. 

Tasdik sözleşmesinin feshi halinde yeminli mali müşavir çalışma notlarını ve 

gerekli tüm bilgileri, yerine geçecek olan yeminli mali müşavire devretmek 

zorundadır. Tam tasdik sözleşmeleri ilgili vergilendirme döneminin ilk ayı 

içinde düzenlenir (Yönetmelik Md. 10). 

3.4.4.4. İnceleme Yeri 

Tasdik konusu inceleme ve denetleme, ilgilinin iş yerinde yapılır. 

İncelemenin iş yerinde yapılmasının imkânsız olduğu hallerde inceleme, 

tasdiki yapacak yeminli mali müşavirin bürosunda yürütülür. Bu takdirde 

mükellef gerekli defter ve belgelerini yeminli mali müşavire bir tutanakla 

teslim eder. Sürekli denetlemelerde, inceleme ve denetlemenin ilgilinin 

işyerinde yapılması esastır (Yönetmelik Md. 11). 

3.4.5. Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkileri ve Denetim Yöntemleri 

3.4.5.1. Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkileri 

Yönetmeliğin 12’nci maddesi uyarınca mükelleflerin, tasdik sözleşmesi 

yaptıkları yeminli mali müşavirler; 

 Tasdik konularıyla ilgili tüm defter, kayıt ve belgelerini gizli 

olsalar dahi incelemek, 

 Tasdik işlemini ilgilendiren tüm bilgileri yöneticilerinden, iç 

denetçilerden ve diğer ilgililerden istemek, 

 Şirketlerin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına 

katılmak ve bu toplantılarda istenildiği takdirde tasdik faaliyetini ve 
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sonuçlarını ilgilendiren konularda açıklamalarda bulunmak yetkilerine 

sahiptirler. 

Ayrıca kamu idare ve müesseseleri, yeminli mali müşavirlerin tasdik 

konusu ile sınırlı olmak üzere isteyeceği bilgileri vermekle yükümlüdürler. 

Bilgiler yazı ile istenir; yazıda tasdik konusu ile ilgili husus ve sözleşme içeriği 

belirtilir. 

Ancak söz konusu yönetmelik dışında yapılan diğer bazı düzenlemeler 

ile yeminli mali müşavirlere bir takım farklı yetkiler de tanınmıştır. Bu yetkileri 

şöyle sıralayabiliriz. 

 Defter ve belge ibrazı isteme 

 Karşıt inceleme yapma 

 Kamu idarelerinden (vergi idaresi hariç) bilgi isteme 

 Vergi dairelerinden bilgi isteme 

3.4.5.1.1. Defter ve Belge İbrazı İsteme: 27 no'lu Tebliğ127 ile yeminli 

mali müşavirlere, defter ve belge ibrazına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

Söz konusu tebliğe göre, VUK’ un 256’ncı maddesi uyarınca yeminli mali 

müşavirlerin tasdik ettikleri hesap ve işlemlere doğrudan ya da silsile yoluyla 

taraf olanların yeminli mali müşavirlere tebliğde belirtilen usul ve esaslara 

göre defter ve belgelerini ibraz etmek zorunda oldukları belirtilmektedir. Buna 

göre; Yeminli Mali Müşavirlerce defter ve belge ibrazı yazılı olarak istenecek 

ve yazıyı alan mükellef 15 gün içinde defter ve belgesini yeminli mali 

müşavire ibraz edecektir. Yeminli mali müşavir, söz konusu defter ve 

belgeleri zorunlu haller dışında mükellefin iş yerinde inceleyecektir. Eğer 

defter ve belgeler yeminli mali müşavire ibraz edilmez ise VUK’ un mükerrer 

355’inci maddesine128 göre işlem yapılacaktır. Yeminli mali müşavirler defter 

                                                 
127 27 no’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu Genel Tebliği 06.12.2000 tarih ve 24252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 
128 Bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlarla ilgilidir. 
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ve belgeyi ibraz etmeyen mükellefi vergi dairesine bildirecekler ve gerekli 

cezai işlemi vergi dairesi yerine getirecektir129. 

3.4.5.1.2. Karşıt İnceleme Yapma: Karşıt inceleme nezdinde tasdik 

işlemi yapılan kimselerin mal ya da hizmet alış faturalarının sahte ya da 

muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olup olmadığının; satıcıların bu 

faturalarda yer alan malı teslim veya hizmeti ifaya yeterli kapasitesinin olup 

olmadığının; satıcıların bu faturalarda yer alan satış bedelini ve KDV’ yi 

kayda alıp almadıklarını; söz konusu KDV’ nin beyan edilip edilmediğinin 

tasdik hizmeti verilen kimseye mal ya da hizmet yapanlar nezdinde 

araştırılması işlemidir. Bu husus yine 27 no’lu tebliğde düzenlenmiştir. 

Tebliğe göre karşıt incelemede amaç tasdike konu işlemin gerçek 

mahiyetinin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Tasdikin özelliğine göre karşıt 

incelemenin hangi aşamaya kadar yapılacağı sorumlu olmak kaydıyla yeminli 

mali müşavire bırakılmıştır. Karşıt inceleme kural olarak tasdik işlemini yapan 

yeminli mali müşavir tarafından yerine getirilecektir. Eğer nezdinde karşıt 

inceleme yapılan mükellefin bir yeminli mali müşavir ile tasdik anlaşması söz 

konusu ise karşıt inceleme teyit alma ile yapılabilmektedir.     

Karşıt inceleme KDV iadesi işlemleri ve tam tasdik denetiminde 

yapılmaktadır. 

19 no’lu tebliğ130 uyarınca yeminli mali müşavir tarafından yapılacak 

karşıt incelemeye muhatap mükellefler, yeminli mali müşavirler tarafından 

istenecek bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Ancak mükellefler yeminli 

mali müşavirlere bu kapsamda bilgi vermek istemeyebilir. Mükelleflerin bilgi 

ve belgeleri karşıt incelemeyi yapan yeminli mali müşavire vermekten 

çekinmeleri halinde ilgili defterdarlıklar, bu mükelleflerin gerekli defter ve 

belgelerini, mahalli denetim elemanları vasıtasıyla temin ederek en kısa 
                                                 
129 Erkan YETKİNER; “YMM ve Vergi Denetim Elemanlarının Yetki ve Sorumlulukları”, Vergi Dünyası 
Dergisi CD’si, Sayı: 246, Şubat 2002, s. 5. 
130 19 no’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu Genel Tebliği 08.11.1995 tarih ve 22457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 
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zamanda yeminli mali müşavirler tarafından incelenmesini sağlayacaklardır. 

Ayrıca, bu inceleme sırasında mükellefler veya temsilcileri, yeminli mali 

müşavirler tarafından gerekli görülecek açıklamaları yapacaklardır. 

3.4.5.1.3. Kamu İdarelerinden Bilgi İsteme: Yazı ile istenmek ve 

yazıda tasdik konusu ile ilgili husus ve sözleşme içeriğinin belirtilmesi şartıyla 

kamu idare ve müesseseleri, yeminli mali müşavirlerin tasdik konusu ile 

sınırlı olmak üzere isteyeceği bilgileri vermekle yükümlü kılınmıştır. 

3.4.5.1.4. Vergi Dairelerinden Bilgi İsteme: 19 no’lu tebliğde, vergi 

dairelerinin, yeminli mali müşavirlerin tasdik hizmeti verdiği mükelleflerin ya 

da verilen tasdik hizmetleri ile ilgili olarak mükelleflerin ticari ilişkide 

bulunduğu üçüncü kişilerle ilgili olarak yazı ile yapacakları bilgi isteme 

taleplerini yerine getirecekleri bertilmiştir. Yine yeminli mali müşavirlerin vergi 

dairelerinden sadece vergi dairelerinde mevcut ve elde edilmek için harici bir 

araştırmayı gerektirmeyen bilgilerin talep edilebileceği 20 no’lu tebliğde131 de 

belirilmiştir. Ayrıca 27 no'lu tebliğde ise yeminli mali müşavirlerin bu tebliğde 

belirtilen esaslara uygun olarak vergi dairelerinden yapacakları yazılı bilgi 

taleplerinin 15 gün içinde yerine getirileceği belirtilmektedir. 

Yapılan bu kanuni düzenlemeler çerçevesinde, yeminli mali müşavirler 

tasdik kapsamı ile sınırlı olarak, mükellef veya mükellef ile ilgili hususlar için 

yalnızca yazı ile Vergi Daireleri'nden bilgi isteyebileceklerdir.  

3.4.5.2. Araştırma ve İncelemenin Planlanması 

Planlama, tasdikin kapsamı ve zamanlaması dikkate alınarak, 

çalışmanın doğru bir biçimde yönlendirilmesi, sistemli bir şekilde yürütülmesi 

ve nihai amaca ulaştırılması için yapılır. 

Tasdik çalışması ile ilgili olarak yapılacak planlamada; 

                                                 
131 20 no’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu Genel Tebliği 19.02.1996 tarih ve 22559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 
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a) İşletmenin organizasyonu, iç kontrol sistemi, çalışma tarzı, üretim 

süreci ve iş akışı ile işletmenin içinde bulunduğu sektör ve benzeri 

hususlarda gerekli araştırmaların yapılması, 

b) Mali tablolar, önceki döneme ait çalışma kâğıtları ve tasdik raporları, 

vergi inceleme raporları ve diğer işletme ile ilgili raporların gözden 

geçirilmesi, 

c) İşletmenin muhasebe politikasının incelenmesi; yayınlanan 

muhasebe standart ve ilkelerine uygunluğunun araştırılması, 

d) Tasdik çalışması sırasında bilgi alınabilecek ve veri hazırlayacak 

işletme personelinin belirlenmesi ve bunlar arasında koordinasyonun 

sağlanması, 

e) Yazılı tasdik çalışma planının hazırlanması, gerekir. (Yönetmelik 

md.13) 

3.4.5.3. Kanıt Toplama 

Yeminli mali müşavirler tasdik çalışmasının yürütülmesi esnasında 

tasdik konusu ve kapsamı ile ilgili yeterli miktarda güvenilir kanıtları toplamak 

zorundadırlar. Kanıt miktarının yeterli olup olmadığının belirlenmesinde, 

kanıtın nitelik ve nicelik açısından önemi; hatalı ya da hileli olma riski, 

güvenirliği gibi hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. 

Kanıt toplamada amaç; tasdik konu ve kapsamı ile sınırlı olmak 

şartıyla; 

a) Tüm varlık, kaynak, gelir ve giderlerin gerçek olup olmadığı ve 

bunlara ilişkin bütün işlemlerin doğru kaydedilip kaydedilmediği, 

b) Mali tablolara yansıtılması gereken bütün işlem ve hesapların bu 

tablolarda gerçek şekliyle yer alıp almadığı, 
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c) Varlıklara ilişkin hakların ve borçlara ilişkin yükümlülüklerin 

işletmeye ait olup olmadığı, yönünden fiili durum ve belgelerin esas alınarak 

araştırılmasıdır. (Yönetmelik md.14) 

3.4.5.4. Denetim Yöntemleri 

Yeminli mali müşavirler tasdik çalışmalarının yürütülmesinde kanıtları 

aşağıdaki ve benzeri tekniklerle toplarlar. 

3.4.5.4.1. Sayım ve envanter incelemesi: İşletme kayıtlarında 

gösterilen mevcutların ve borçların ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen 

belgelerle doğrulanması, fiili ve kaydi envanterlerin yapılması işlemidir. 

3.4.5.4.2. Belge incelemesi: İşletme muhasebe kayıtlarının belgelere 

dayandırıldığının doğrulanması; ibraz edilen belgelerin gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığının ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunun araştırılmasıdır. 

3.4.5.4.3. Bilgi toplama: İşletme muhasebe kayıtları ve belgeler 

konusunda gerekli açıklığın olmadığı hallerde ilgililerden bilgi alınması; alınan 

bilgilerin tutanakla tespit edilmesidir. 

3.4.5.1.4. Doğrulama: İşletme kayıtlarında yer alan hususların ilgili 

üçüncü şahıslar nezdindeki defter ve belgeler üzerinde araştırılarak tespit 

yapılmak suretiyle doğrulanmasıdır. 

3.4.5.4.5. Karşılaştırma ve puantaj: Aralarında uygunluk bulunması 

gereken tutarların karşılaştırılması; toptan aktarmaların kontrolü, kayıt ve 

belge üzerindeki her türlü aritmetik işlemlerin doğruluğunun araştırılmasıdır. 

3.4.5.4.6. Analitik inceleme: İşletme hesap ve işlemlerinde ortaya 

çıkması gereken normal sonuçlarda, varsa sapmaların tespit edilmesi 

amacıyla, cari yıl hesaplarının aylık veya yıllık olarak randıman, verimlilik, 

üretim, tüketim, kapasite kullanımı ve benzeri bakımlardan; önceki yıl hesap 

ve işlemleriyle, kapasite raporlarındaki sonuçlarla bütçe verileriyle veya 
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sektör ortalamasıyla teknolojik unsurlar dikkate alınarak oran ve eğilim analizi 

gibi istatistik yöntemler uygulanarak sonuçların olması gerekenlerle 

karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir. 

Sözü edilen bu teknikler, sürekli denetimlerde, hesapların niteliği, 

hacmi ve bu tekniklerin özellikleri göz önünde bulundurularak yeminli mali 

müşavirlerin belirleyeceği aralıklarla tasdik sözleşmesi tarihinden tasdik 

raporu tarihine kadar uygulanmaktadır. Diğer denetimlerde ise denetimin her 

aşamasında uygulanabilmektedir. (Yönetmelik md.15) 

 3.4.5.5. Çalışma Kâğıtları 

Yeminli mali müşavirlerin denetleme faaliyetleri ile ilgili olarak düzenli 

ve yeterli bir kayıt düzenine sahip olmaları gerekmektedir. 

Kayıt düzeni; çalışma kâğıtları ve bunların dosyalanması ile sağlanır. 

Çalışma kâğıtları, izlenen denetleme yöntem ve tekniklerini, uygulanan 

denetleme testlerini, toplanan bilgileri ve incelemelerle ilgili olarak ulaşılan 

sonuçları gösteren, hazırlanması zorunlu belgelerdir.  

Çalışma kâğıtlarının mülkiyeti yeminli mali müşavire aittir. Bunların, 

dosya içinde, düzenlenmelerini izleyen yıldan itibaren 10 yıl süreyle bu süre 

içinde hukuki ihtilafa konu olan dosyaların ihtilafın sonuçlanmasına kadar, 

saklanması ve yetkili mercilerce istendiğinde ibraz edilmesi zorunlu 

olmaktadır. (Yönetmelik md.17) 

Günümüz teknolojik imkânlarının bir getirisi olarak çalışma kâğıtları 

artık bilgisayar ortamında hazırlanmakta ve yazıcıdan yazdırılmaksızın disket 

veya diğer veri saklama aygıtlarında tutulabilmektedir. 

3.4.6. Tasdik Sonuçlarının Raporlanması 

Mali tablo ve beyannamelere ya da tasdik konusuna ilişkin tasdik 

sonuçları, yeminli mali müşavirce bir rapora bağlanmaktadır. 
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Yeminli mali müşavir tarafından üç örnek olarak düzenlenecek tasdik 

raporlarının iki örneği ilgili firma, kurum ve kuruluşların yetkililerine teslim 

edilmektedir. Rapor ile mali tablo ve beyannameler, arasındaki mutabakatın 

sağlanması yeminli mali müşavirin sorumluluğunda bulunmaktadır. 

Düzenlenen raporların birer örneği, tasdik konusu belgelerle birlikte tasdiki 

isteyen makama doğrudan yeminli mali müşavir tarafından verilmektedir. 

(Yönetmelik md.18) 

Yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen raporların her sayfası 

paraf edilip mühürlenmekte, son sayfası ise imzalanıp mühürlenmektedir.  

Tasdik konu ve kapsamı itibariyle düzenlenecek raporlarda yer alacak 

asgari konular ve rapor dispozisyonları tasdike tabi tutulan konu ile ilgili 

olarak Bakanlıkça çıkartılacak tebliğlerde belirlenmektedir. 

Raporlar, tespit edilmiş dispozisyona uygun olarak, kolay anlaşılır, kısa 

cümleler halinde, açık bir üslup ile kaleme alınmaktadır. Raporlardaki 

açıklamalar tereddütte mahal vermeyecek nitelikte olmaktadır. 

Sürekli denetlemeyi gerektiren tasdik raporlarında, mali tablo ve 

raporlar üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkisi olan ya da olması muhtemel 

her türlü mevzuat aykırılıkları ve mali tabloların genel kabul görmüş 

muhasebe ilkelerine uygun hazırlanıp hazırlanmadığı belirtilmektedir. 

Yeminli mali müşavir, bir bütün olarak ele alınan mali tabloların 

gerçeğe uygunluğu ve doğruluğu hakkında edindiği kanaatini; tespit olunan 

beyanların ilgili mevzuat hükümleri ve mali tablolar ile uyumlu olup olmadığı 

yolundaki görüşünü ortaya koymakla yükümlü bulunmaktadır. (Yönetmelik 

md.19) 
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3.4.7. Tasdikin Hukuki Sonuçları 

Yeminli mali müşavirlerin yaptığı tasdik;  tasdik edilmiş belgeye 

bağlanan sonuçlar ve tasdik işlemine bağlanan sonuçlar olmak üzere ikili bir 

ayrımla incelenmesi mümkündür. 

3.4.7.1. Tasdik Edilmiş Belgeye Bağlanan Sonuçlar 

Yeminli mali müşavirlerin tasdik ettikleri belge, tasdik kapsamı ile 

sınırlı olmak üzere, kamu idaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş bir belge 

kabul edildiği için ilgili kamu kurumlarınca, tasdike bağlı amaca uygun olarak 

tebliğlerde belirlenen işlemlerin yapılmasını sağlayacaktır. İlgili kamu 

kurumuna verilen belge, ilgili kamu kurumunun teftiş ve inceleme yetkisini 

engellemediği için kamu kurumu tasdikin doğru olup olmadığını 

araştıracaktır. Tasdik edilmiş belgenin bir başka alanı üçüncü kişilerdir. 

Tasdik edilmiş belgenin doğruluğu temelindeki güvene dayanarak bir takım 

işlemler yapılabilir. Bu nedenle bir zarar görmeleri halinde zararların tazminini 

isteyebileceklerdir.  

3.4.7.2. Tasdik İşlemine Bağlanan Sonuçlar 

3568 sayılı Kanuna göre yeminli mali müşavirler yapmış oldukları 

tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Tasdikin doğru olmaması durumunda; 

dış ilişkide, ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya daha genel bir ifadeyle vergi 

idaresine ve tasdikin doğru olduğuna güvenen üçüncü kişilere karşı, iç 

ilişkide, mükellefe karşı sorumludurlar. 

3.5. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN YAPTIKLARI TASDİK 
İŞLEMİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLARI 

Yeminli mali müşavirlerin yapmış oldukları tasdik işleminden dolayı 

kamuoyu ve devlete karşı sorumluluğu ile mükellefe karşı sorumlulukları 

vardır.   
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3.5.1. Kamuoyu ve Devlete Karşı Sorumluluk  

3.5.1.1. Medeni Hukuk, İdare ve Borçlar Hukuku Açısından  

Bu sorumluluk Medeni Hukuk ve İdare Hukuku’nda düzenlenmiştir. 

Tasdikin doğru olmaması durumunda, yeminli mali müşavir, mükellef ile 

birlikte vergi idaresine karşı müştereken ve müteselsil olarak sorumludur. 

Kanun koyucunun tasdikin doğru olmaması halinde yeminli mali müşavirlerin 

sorumluluğunu Borçlar Kanunu’ndaki haksız fiil sorumluluğu ile aynı 

sonuçlara bağlamıştır. 

Haksız fiil sorumluluğu için; 

• İşlenen fiil haksız olmalıdır. 

• Fail kusurlu olmalıdır. 

• Bir zarar meydana gelmelidir. 

• Haksız fiil ile zarar arasında illiyet bağı bulunmalıdır. 

Yeminli mali müşavirlerin tasdikten sorumlu olmaları için; 

• Yapılan tasdik doğru olmamalıdır, 

• Yeminli mali müşavir tasdik için gerekli özeni göstermemiş 

olmalıdır, 

• Vergi ziyaı olmalıdır, 

• Yeminli mali müşavirin yaptığı tasdikin doğru olmaması ile vergi 

ziyaı arasında illiyet bağı bulunmalıdır. 

Tam teselsülde ortak kusura bağlı birlikte zarar verme aranmaktadır. O 

halde yeminli mali müşavir ile vergi mükellefi ortak kusur ile vergi ziyaına 

neden olmalıdırlar. 

Tasdik hizmetinin kamu hizmeti olması nedeni ile tasdik edilmiş 

belgelerden zarara uğrayan kişiler, kamu hizmetinin kusurlu olması nedeniyle 

uğradıkları zararın Anayasa’ nın 125 ve 129’ uncu maddeleri gereğince idare 
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tarafından tazminini isteyebilirler. İdare, kusuru oranınca yeminli mali 

müşavire rücu edecektir.  

3.5.1.2. Ceza Hukuku Açısından  

Yeminli mali müşavirler, görevleri esnasında ya da görevleri sebebiyle 

işledikleri suçlardan dolayı, fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanunu’ nun 

devlet memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar. 

3.5.1.3. 3568 Sayılı Kanun Açısından 

Yeminli mali müşavirlik mesleğinin uzun yıllar uygulama alanı bulduğu 

ülkelerde yeminli mali müşavirlik mesleğinin tasdik işlerindeki sorumluluk 

kavramı da kendi hukukunu oluşturmuştur. Tarafsızlık, dürüstlük, iyi niyet, 

üstün bilgi ve uzmanlık ile ihmal ve kusura yol açmayacak biçimde işin 

gereken özen gösterilerek yapılması suretiyle yeminli mali müşavirin kendi 

sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesi, kendisinin sorumlu 

tutulamayacağı alanla olan sınırını da tayin edebilmektedir. 3568 sayılı 

Kanunun da bunu amaçladığı söylenebilir. Çünkü Kanunun 1’nci maddesinde 

"yüksek mesleki standartları" gerçekleştirmek amacından söz edilmiştir. 

Bunun sağlanması kuşkusuz belli bir zaman sürecini gerekli kılmaktadır132. 

Yeminli mali müşavirler, yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri 

raporlarında açıkça belirtirler. Bu kanun hükümlerine göre meslek icra 

edenlerin vergi kanunları ile diğer kanunlardaki sorumlulukları saklıdır. 

Bu hükme benzer bir düzenleme de VUK’ un mükerrer 227’ nci 

maddesinde yer almaktadır. Buna göre; beyanname imzalayan ya da tasdik 

raporu düzenleyen meslek mensupları, imzaladıkları beyanname ya da 

düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter kayıtları ve bu 

kayıtların dayanağını oluşturan belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya 

                                                 
132 Musa ÖRMECİ; “ Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinde Yetki ve Sorumluluk ”, Vergi Dünyası 
Dergisi, Ocak 1990, Sayı: 101. 



 

 

88

çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden 

mükellefle beraber müteselsilen sorumlu tutulmaktadırlar.  

Her iki kanunda yer alan hükümlerin incelenmesinden açık ve net bir 

tablo ortaya çıkmamaktadır. VUK’ da yer alan hükümde uygunluk 

denetiminin, 3568 sayılı Kanunda yer alan hükümde ise doğruluk denetiminin 

amaçlandığı gibi bir sonuca varılabilmektedir. 

Beyanname ve eklerini tasdik eden yeminli mali müşavirler, tasdik 

ettikleri beyanname ve eklerinde yer alan tüm bilgilerle bunların dayanağını 

oluşturan defter kayıtları ve belgelerdeki bilgilerin doğruluğu ile 

beyannamesini tasdik ettikleri mükellefleri sahte ve kapsamı itibariyle yanıltıcı 

belge kullanmalarından sorumlu tutulmaktadırlar. 

3.5.1.4. Hataların Düzeltilmesi ve Hilelerin Ortaya Çıkarılması 
Açısından 

Hataların düzeltilmesi ve hilelerin ortaya çıkarılmasından doğan 

sorumluluk Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik 

Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 16’ ncı 

maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre; 

Hata ve hilelerin önlemesi ya da ortaya çıkarılması konusundaki temel 

sorumluluk işletme yönetimi ve yeminli mali müşavire aittir. Yeminli mali 

müşavir, tasdik konusu ve belgelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu ve 

gerçek durumu yansıtması yönünden önemli etkileri olabilecek hata ve 

hileleri düzeltecek ya da çıkaracak şekilde planlamak ve yürütmekle 

yükümlüdür. Yeminli mali müşavir, hata ve hileleri, düzeltme önerisi ile birlikte 

işletme yönetimine bildirir. İşletme yönetiminin bunları düzeltmesi halinde 

tasdik konusu belgeler tasdik edilir. Hata ve hilelerin düzeltilmesi istendiği 

halde, düzeltilmezse durum bir rapor ile ilgili mercilere bildirilir. 
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3.5.2. Mükellefe Karşı Sorumluluk 

Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdik sözleşmesinden dolayı 

mükellefe karşı da sorumludurlar. Bu sorumluluklar sözleşmenin 

kurulmasından başlayıp ispat külfetine kadar gider. 

3.5.2.1. Sözleşmenin Kurulması 

Yeminli Mali Müşavir ile vergi mükellefi arasında tasdik hizmetinin 

yapılabilmesi için sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Sözleşme 

ilgilinin tasdik talebi ve yeminli mali müşavirin kabulü ile kurulmaktadır. 

Tasdik sözleşmesinde en az, tasdikin amacı, kapsamı varsa özel nedenleri, 

yeminli mali müşavirce verilecek hizmetin niteliği ve süresi, tarafların 

sorumlulukları, yükümlülükleri ve ücret konuları düzenlenmelidir. Bu 

unsurlara göre yapılacak sözleşme yazılı olmak şartı ile geçerlilik ve ispat 

şartlarını taşıyacaktır133. 

3.5.2.2. Sözleşmenin Konusu 

Sözleşmenin konusunu tasdik işlemi oluşturmaktadır. Bir iş görmek 

tasdik amacına yönelik olması nedeniyle Borçlar Kanunu’ndaki istisna akdi ile 

ilgili hükümler uygulama alanı bulmaktadır.  

Borçlar Kanunu’nun 355’inci maddesinde; “istisna, bir akittir ki onunla 

bir taraf, diğer tarafın vermeyi taahhüt eylediği semen mukabilinde bir şey 

imalini iltizam eder” şeklinde tanımlanmaktadır. Maddedeki “şey” kavramı 

bazen bir eser bazen de bir hizmet olabilmektedir. Bu durumda yeminli mali 

müşavir, tasdik sözleşmesi çerçevesinde tasdik hizmetini yerine getirecektir.  

3.5.2.3. Tarafların Yükümlülükleri  

Tarafların borçlarını, yeminli mali müşavirler ve vergi mükellefleri 

olarak iki açıdan incelemek gerekmektedir. Yeminli Mali Müşavirin 

                                                 
133 Nihal SABAN; “Yeminli Mali Müşavirin Tasdikten Doğan Hukuki Sorumluluğu”, a.g.m., s. 62. 
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Yükümlülükleri; tasdik işini özenle yapmak, işi kendisi yapmak, gerekli 

araştırma ve incelemeyi yapmak, hata ve hileyi ihbar etmek, tasdik raporunu 

hazırlamak ve teslim etmek olarak ifade edilebilir. Kanuna göre yeminli mali 

müşavir ile vergi mükellefi ortak kusur ile vergi ziyaına sebebiyet vermeleri 

durumunda devlete karşı haksız fiil işlemiş olmaktadırlar. Sonuç olarak da 

haksız fiil hükümlerine tabi olacaklardır134.  

Yeminli mali müşavirin yapmış oldukları incelemelerde amaç, iade 

edilmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, belirlemek ve 

sağlamaktır. Bundan dolayı da yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit 

etmek için her türlü belgeden yararlanıp her türlü inceleme tekniklerini 

kullanmak zorundadırlar135. 

Vergi Mükellefinin Yükümlülükleri; istisna akdi iki tarafa borç 

yükleyen bir sözleşmedir. Yükümlünün sözleşmeden doğan en temel borcu 

ücret ödemektir. Ancak, yeminli mali müşavirin, gerekli araştırma ve inceleme 

yapmasını sağlamak, yeminli mali müşavirin düzeltme önerisi olması 

durumunda gerekli işlemleri yapmak ve son olarak defter kayıt ve belgelerini 

VUK’ un ilgili hükümlerine uygun tutmak mükellefiyeti vardır.  

3.5.2.4. Sözleşmenin Sona Ermesi ve İspat Külfeti 

Sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanması ve haklı sebep bir 

başka ifade ile yazılı gerekçe göstermek sureti ile sözleşme sona ermektedir. 

Tarafların sözleşme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda 

tazminat hakları saklıdır. 

Yeminli mali müşavirin tasdik sözleşmesindeki esaslara uygun 

olmayan şekilde tasdik yapmış olması ve tasdik nedeni ile vergi mükellefinin 

zararı bir başka ifade ile vergi cezası söz konusu ise, mükellef sözleşmeye 

                                                 
134 Nihal SABAN; “Yeminli Mali Müşavirin Tasdikten Doğan Hukuki Sorumluluğu”, a.g.m., s. 65 
135 Metin DURAN; “YMM’lerin Tasdik Edecekleri Belgeler Tasdik İşleminin Yaptırılmamasının Sonuçları 
ve YMM’lerin Sorumluluğu”, Vergi Sorunları Dergisi, Yıl: 23, Eylül 2000, Sayı: 144, s.53. 
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aykırılığı ispat külfeti altında, yeminli mali müşavir ise kusursuzluğunu ispat 

ile sorumluluktan kurtulabilmektedir.  

Yeminli mali müşavirin sorumluluğuna gidilebilmesi için gerekli özeni 

göstermemiş olması ile mükellef zararı (vergi cezası) arasında illiyet bağı 

bulunmalıdır.  

Gerekli özeni gösterme, mesleki özen kavramı, bir meslek 

mensubunun O mesleği yaparken gerekli bilgi birikimini, yeni gelişmeleri 

takibini ve hayat tecrübelerini işin gerektirdiği dikkatle kullanmasını ifade 

etmektedir. Eğer bunlara uygun davranılmamışsa mesleki kusur söz konusu 

olmaktadır. Kusurun tespiti özel bilgiyi gerektirdiği için tespit bilirkişi vasıtası 

ile yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMUNUN                                 
TÜRKİYE’DE VERGİ DENETİMİNDE ETKİNLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. GENEL AÇIKLAMA  

3568 sayılı Kanun muhasebecilik mesleğini üç grup altında 

tanımlayarak, muhasebe ve denetim işlevlerini yapabilecek meslek erbabını 

birbirinden ayırmıştır. Denetim görevini yalnızca serbest muhasebeci mali 

müşavirlere ve yeminli mali müşavirlere vermiştir. Ancak, yeminli mali 

müşavirler için ayrıca bir tasdik müessesesi getirerek işleri karmaşık ve 

içinden çıkılmaz bir duruma getirmiştir. 

Esas olan denetim tek bir olaydır ve mali tablo denetimi ölçütleri genel 

kabul görmüş muhasebe kavram ve ilkeleridir. Bu ölçütlere uygun olarak 

yapılan bir denetim, işletmenin gerçek mali tablo rakamlarına ulaşılmasını 

sağlayacağı için dolaylı olarak zaten vergi matrahlarının ve diğer 

hususlarında doğruluğunu sağlayacaktır.  

3568 sayılı Kanun, tasdik işlemi ile mesleğin ana amacını vergi 

kanunları açısından bazı konu ve belgelerin tasdikine yöneltmiştir. Burada 

ölçüt vergi kanunları olup tasdik yapılan konu ise beyannameler ve bazı vergi 

uygulamalarıdır. Bu durum meslek mensuplarını, vergi denetmeni haline 

getirmekte ve bir mali tablo denetimi yapılmaksızın yalnızca bazı kısımların 

tasdik edilmesi gibi kanımızca çok sakıncalı bir uygulamaya da neden 

olmaktadır. 
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Yeminli mali müşavirlik mesleği büyük sorumluluk gerektiren bir 

meslektir. Bu nedenle yüksek mesleki standartları vardır. Meslek erbabının 

İngiltere ve ABD gibi ülkelerde üstün saygınlık kazanmış olmasının nedeni 

budur. Yeminli mali müşavirlerin üstün saygınlığını oluşturan tarafsızlık, 

dürüstlük, iyi niyet, üstün bilgi ve uzmanlık gibi mesleki niteliklerle işini hiç bir 

ihmal ve kusura yol açmadan gereken özen, dikkat ve sorumluluk duygusu 

içinde yapmasıdır. Mesleğin bu şekilde yapılması yeminli mali müşavirin 

sorumluluk alanını da tayin etmektedir. Yeminli mali müşavirin sorumluluk 

alanının tayini, sorumlu bulunmadığı alanın tayininde de önemli bir faktör 

olmaktadır. 

2. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMUNUN YAPISAL AÇIDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR SAYILARI 

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca ruhsat almış meslek mensupları, 

mesleğin uygulamaya konulduğu yıl olan 1989 yılında faal çalışan 423 kişi, 

faal olmayanlar ise 1464 kişi olmak üzere toplam 1887 kişi iken şu anda 

3491’e çıkarak yaklaşık % 65 oranında artmıştır. Faal çalışan kişi sayısı ise 

yaklaşık % 265 oranında artarak 1874 kişi olmuştur. 1989’ dan günümüze 

kadar yıllara göre ruhsat almış meslek mensuplarından faal olarak çalışan ve 

çalışmayanların sayıları Tablo 1’ deki gibidir. 
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TABLO 1: Türkiye Genelinde Yıllara Göre Yeminli Mali Müşavir 
Sayıları 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER 
DÖNEM FAAL 

ÇALIŞANLAR 
YALNIZCA BELGESİ 

OLANLAR TOPLAM 

1990 – 1991 423 1464 1887
1992 – 1994 1050 1350 2400
1994 – 1995 896 1506 2402
1997 – 1998 1320 1456 2776
1998 – 1999 1482 1500 2882
1999 – 2000 1624 1558 3182
2000 – 2001 1569 1578 3147
2001 – 2005 1874 1617 3491

 KAYNAK: http://turmob.org.tr/turmob/istatistikler/sag.htm (09.09.2005) 

2.1.1.Yeminli Mali Müşavirlerin Odalara Göre Dağılımı 

Faal olarak çalışan terimi işyeri açarak mesleği icra eden yeminli mali 

müşavirleri ifade etmektedir. Ruhsatını alıp odalara kaydını yaptırıp işyeri 

açmayanlar ile Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanlığı ya da 

üniversitede öğretim üyeliği görevlerini sürdürenler ise çalışmayanlar olarak 

ifade edilmektedir. Tablo 2 incelendiği zaman görüleceği üzere faal olarak 

çalışan yeminli mali müşavirlerin % 50’ sinden fazlası İstanbul’ da yer 

almaktadır. Bunun anlamı ise; odaların kurulduğu illere baktığımızda 

sanayileşmenin yoğun olduğu bölgeler olduğu görülmektedir.  

TABLO 2: Türkiye’ de Ruhsat Almış Yeminli Mali Müşavirlerin 
Odalara Göre Dağılımı 

İLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 
ADANA 99 
ANKARA 1031 
ANTALYA 44 
BURSA 125 
ESKİŞEHİR 58 
GAZİANTEP 57 
İSTANBUL 1721 
İZMİR 339 
TOPLAM 3474 

 KAYNAK: http://turmob.org.tr/turmob/istatistikler/sag.htm (09.09.2005) 
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2.1.2. Yeminli Mali Müşavirlerin Eğitim Ve Cinsiyet Durumlarına 
Göre Dağılımı Açısından Değerlendirilmesi 

3568 sayılı Kanun hükümlerine göre ruhsat almış meslek 

mensuplarının eğitim ve cinsiyet durumlarına göre odalara dağılımlı 

aşağıdaki şekildedir. 

2.1.2.1. Eğitim Durumu Açısından 

TABLO 3: Yeminli Mali Müşavirlerin Eğitim Durumlarına Göre 
Odalara Dağılımı 

İLİ LİSANS LİSANSÜSTÜ ÜYE TOPLAMI 
ADANA 82 17 99
ANKARA 791 240 1031
ANTALYA 40 4 44
BURSA 89 36 125
ESKİŞEHİR 26 32 58
GAZİANTEP 51 6 57
İSTANBUL 1376 345 1721
İZMİR 270 69 339
TOPLAM 2725 749 3474

KAYNAK: http://turmob.org.tr/turmob/istatistikler/sag.htm (09.09.2005). 

Tablo 3 incelendiğinde görülen o ki; bu meslek grubunun yaklaşık % 

25’ i lisansüstü eğitimlerini tamamlamışlardır. Meslekte lisansüstü eğitimleri 

yapanların sayısının çokluğu üniversitede görev yapan akademisyenlerden 

kaynaklandığı bilinmektedir. 

2.1.2.2. Cinsiyet Durumu Açısından 

3568 sayılı Kanun ile ruhsat almış meslek mensupları Tablo 4 

incelendiği zaman; 189 kişinin kadın, 3285 kişinin erkek olduğu 

görülmektedir.   
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TABLO 4: Yeminli Mali Müşavirlerin Cinsiyetlerine Göre Odalara 
Dağılımı 

İLİ KADIN ERKEK 
ADANA 6 93
ANKARA 79 952
ANTALYA 5 39
BURSA 2 123
ESKİŞEHİR 2 56
GAZİANTEP 1 56
İSTANBUL 82 1639
İZMİR 12 327
TOPLAM 189 3285

KAYNAK: http://turmob.org.tr/turmob/istatistikler/sag.htm (09.09.2005) 

3.  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMUNUN VERGİ 
DENETİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ  

Maliye Bakanlığı çıkardığı yönetmelik ve tebliğlerde yeminli mali 

müşavirlik kurumunun görevlerinin içeriğini belirlemiş ve yeminli mali 

müşavirlerin belli konularda yapacakları denetim sonucu düzenleyecekleri 

tasdik raporlarıyla gerçeği yansıttığını kabul ettikleri konu ve belgelerin kamu 

idaresi yetkililerince tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş olarak kabul 

edileceğini hükme bağlanmıştır. 

Görüldüğü üzere mevcut meslek gruplarından serbest muhasebeci ve 

mali müşavirler muhasebe denetimi yapma görevleriyle bir ölçüde vergi 

denetimi ile ilgili olmakla beraber uygulamada bu denetim daha çok 

muhasebe işlemlerinin ortakların menfaati yönünden incelenmesi biçiminde 

gerçekleşmekte ve vergi yönünden denetim tali bir önem taşımaktadır. Her 

ne kadar bu denetimler denetlenen işletmenin faaliyetinin gerçek sonuçlarının 

tespitini sağlayarak vergi denetimine yardımcı oluyorsa da çalışmalar daha 

çok ticari bilânço üzerinde yoğunlaşmakta ve vergi hesaplamaları genellikle 

işletme sorumlularının temin ettiği bilgilerle sınırlı kalmaktadır. 
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Yeminli mali müşavirler ise kendilerine verilmiş olan tasdik yetkisiyle 

teorik açıdan vergi denetimi ile tam olarak ilgilendirilmiş durumdadırlar. 

Yeminli mali müşavirlik kurumunun hukuki boyutunu incelediğimiz zaman 

yeminli mali müşavir kimdir sorusunu yanıtlarken; vergi yönetimi açısından, 

işveren açısından, dünyadaki algılanması açısından üç farklı biçimde 

üzerinde durulmasında yarar vardır. 

Vergi idaresi, yeminli mali müşaviri kamusal bir görev olan “vergi 

denetçisi” olarak görmektedir. Bir başka ifade ile yeminli mali müşavir 

“kamusal vergi denetçisi” dir. İşveren açısından bakıldığında yeminli mali 

müşavir “vergi sorumluluğunu paylaşan uzman bir kişidir”. Dünyada ise 

yeminli mali müşavirler “muhasebe denetimi yapan bağımsız denetçi” olarak 

görülmektedir. 

Üç farklı açıdan bakıldığında yeminli mali müşavir birden fazla 

görüntüye sahip olmaktadırlar. Kanımızca yeminli mali müşavir “bağımsız 

muhasebe ve vergi denetçisi” dir ve “muhasebe uygunluk denetimi” 

yapmaktadır. Ülkemizde yeminli mali müşavirlerin ne iş yapacağı ya da 

yaptığı kanunla saptanmıştır. Dünya uygulamasında bağımsız muhasebe 

denetçisi ise ne iş yapacağı konusunda herhangi bir sınırlamaya tabi 

tutulmamıştır. Meslekte ne iş yapacağının kural ve esasları tamamen 

kendisine bırakılmıştır.  

Vergi denetimi ile çok yakından ilgili olması ve hatta işletmelerin yıllık 

faaliyetlerini her yönüyle inceleyerek tasdik raporuna bağlayabilmesi dahi 

öngörülmüş olan yeminli mali müşavirlik kurumuna bugün için uygulamada 

Maliye Bakanlığı tarafından verilen yetki çok sınırlı kalmaktadır. Bu sınırlı 

yetki sonucunda vergi idaresince yeminli mali müşavirlik kurumundan vergi 

denetimi alanında yeterince faydalanılmadığı olgusu ortaya çıkmaktadır. 

Hâlbuki kanuni bir düzenlemeye tabi tutularak mesleki yönden titizlikle 

seçilmiş, yeterli bilgi birikimine sahip ve esasen büyük çoğunluğu Maliye 

Bakanlığının eski merkez denetim elemanlarından oluşan yeminli mali 
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müşavirler, bugün vergi denetimi yönünden vergi idaresi tarafından etkin 

olarak kullanılabilecek büyük bir güçtür. Yeminli mali müşavirler, vergi 

denetiminde idarenin kaynak tasarrufunu sağlayacak, işgücü eksikliğine 

çözüm olacak ve vergi denetimlerinin verimliliğini artırmada yardımcı olacak 

önemli bir kaynak, bir birikim olarak önümüzde durmaktadır. 

3.1. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURUMUNUN VERGİ 
DENETİMİNİN ETKİNLİĞİNE KATKISI 

3568 sayılı Kanun ile yeminli mali müşavirlere gerçek ve tüzel kişilerin 

veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve 

beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe ilkeleri ile muhasebe 

standartlarına uygunluğunu ve hesaplarını denetim standartlarına göre 

inceleyerek tasdik etmek görevi verilmiştir136.  

Vergi denetimi ağırlıklı hizmetlerde bulunan meslek mensupları, 

aslında bir taraftan bağımsız denetim işlevini yerine getirmeye çalışırken 

diğer taraftan da doğrudan vergi matrahını etkileyen işlemlerin tespit 

edilmesine yönelik perde arkası denetim işlevini görmektedirler137. 

3.1.1. Beyannamelerin Meslek Mensuplarınca İmzalanmasının 
Değerlendirilmesi 

3568 sayılı Kanunun 2’ nci maddesi hükmüne göre; gerçek ve tüzel 

kişilere ait teşebbüs ve işletmelerinin beyannamelerinin düzenlenmesi, 

muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusuna girmektedir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun mükerrer 227’ nci maddesinde ise 

vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek 

mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirme, bu mecburiyeti 

                                                 
136 Burhan GÜNDOĞDU; “Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumlulukları”, Vergi Dünyası 
Dergisi, Haziran 2004, Sayı: 274, s. 138. 
137 Ercan ALPTÜRK; “Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluklarının Borçlar Hukuk, Anayasa Hukuku ve 
Avrupa Birliği Hukuku Zemininde Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Haziran 2004, Yıl: 27, 
Sayı: 189, s. 27. 
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beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı 

uygulatma ve söz konusu uygulamalara ait usul ve esasları belirleme 

hususlarında Maliye Bakanlığı’ na yetki verilmiştir. Bakanlık bu yetkisini 

kullanarak vergi beyannamelerinin, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış 

meslek mensupları tarafından da imzalanması zorunluluğuna ait usul ve 

esasları belirlemiştir. 

VUK’ un mükerrer 227’ nci maddesinde, ayrıca meslek mensuplarının 

beyannamelerin imzalanmasından kaynaklanan sorumluluğu da 

düzenlenmiştir. 

Yeminli mali müşavirler, danışmanlık yaptıkları işletmeler tam tasdik 

kapsamında olmasalar bile, VUK’ un mükerrer 227’ nci maddesine ve 4 no’lu 

Tebliğ138 esaslarına ve sorumluluk sınırlarına göre; bu işletmelerin vergi 

beyannamelerini imzalayıp mühürleyebileceklerdir. Bilindiği gibi, 3568 sayılı 

Kanun’ un 2’ nci maddesinde, defter tutma hizmetleri dışında kalan serbest 

muhasebeci mali müşavirlerin yapabildikleri işler, yeminli mali müşavirlerin 

işleri arasında sayılmış VUK’ un mükerrer 227’ nci maddesinde ise vergi 

beyannamelerinin yeminli mali müşavirler tarafından imzalanabileceği 

hükmüne bağlanmıştır139. 

Bağımlı çalışan ruhsat sahibi meslek mensupları bodrosu, çalıştıkları 

işletmelerin vergi beyannamelerini imzalayabilecekleri 4 no’lu Tebliğ’de 

düzenlenmemiştir. Danıştay vergi beyannamelerinin imzalanmasına ilişkin 

olarak düzenlenen ilk üç tebliği iptal etmiştir. Böyle bir düzenleme hem 

Danıştay kararları ile hem de VUK’ un mükerrer 227’ nci maddesinin ruhuna 

ve lafzına aykırı olduğu gibi, 3568 sayılı Kanun’ un 2’ nci maddesine ve 

muhasebe mesleğinin uluslararasında genel kabul görmüş geleneklerine ve 

kurallarına da aykırıdır. Ancak TÜRMOB yönetimi ile Maliye Bakanlığı 

                                                 
138 4 Sıra Nolu “Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliği”; 29.06.1997 Tarih ve 23034 Sayılı Resmi Gazete’ 
de yayımlanmıştır. 
139 Masum TÜRKER; “Vergi Beyannamelerinin İmzalanmasında Mesleki Teknik (Ön Denetim)”, 
Yaklaşım Dergisi, Mart 1998, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/1998031296.htm, 
s.2. 
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Gelirler Genel Müdürlüğü yetkilileri arasında 4 no’lu Tebliğ’in hazırlık 

çalışmaları esnasında ruhsat sahibi meslek mensubunun ücret bodrosunda 

yer aldığı tek bir işletmenin vergi beyannamesini imzalaması konusunda 

görüş birliğine varılmıştır. Bu konuda Maliye Bakanlığı Gelirler Genel 

Müdürlüğü’ nün verdiği mukteza ile Danıştay’ ın kararlarına ve kanunlara 

aykırı olmasına rağmen sorun çözümlenmiştir. TÜRMOB yönetim kurulu, bu 

muktezaya paralel olarak aldığı kararla, serbest çalışanlarının her bir müşteri 

için Yeminli Mali Müşavirler Odası’ ndan alacakları “Oda Faaliyet Belgeleri” 

ile ilişkilerini belgeleyerek, bağımlı çalışan ruhsat sahibi meslek mensupları 

ise Yeminli Mali Müşavirler Odası’ ndan yalnız ücret bordosunda çalıştıklarını 

belgeledikleri işletme için, alacakları “Oda Kayıt Belgesini” vergi idaresine 

vererek vergi beyannamelerini imzalayabileceklerdir140. 

3568 sayılı Kanun’un genel gerekçesinde, yeminli mali müşavirlik 

mesleğinin kamu hizmeti niteliği itibari ile vergi denetimine ilişkin bazı 

konularda (beyan tasdiki gibi) bir devlet yetkisinin devrinin söz konusu olduğu 

görülmektedir. Ancak, belirtilen yetki devri, ağırlıkla sayıları kırk bini aşan 

meslek mensupları içinde sayıca küçük oranda bulunan yeminli mali 

müşavirler için söz konusudur. Dolayısıyla, hiyerarşik denetim gibi 

nitelendirilebilecek bu denetim yollarının ücreti mükellefçe ödenen yeminli 

mali müşavirlerin elinde olması nedeniyle onların gözetmesi gerektiği devlet 

ile mükellef arasında tarafsız kalma konusundaki görevlerini yerine 

getirmeleri güçleşebilmektedir141. 

                                                 
140 Masum TÜRKER; “Vergi Beyannamelerinin İmzalanmasında Mesleki Teknik (Ön Denetim)”, a.g.m., 
s. 2. 
141 İbrahim ÖZDEMİR; “Merkezi İdarenin Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TÜRMOB) 
Üzerindeki İdari ve Mali Denetim Yetkisinin Niteliği ve Kapsamı”, Muhasebe ve Denetime Bakış 
Dergisi, Nisan 2000, Yıl:1, Sayı: 1, s. 76. 
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3.1.2. Tasdik Yaptırmak Zorunda Olan Mükelleflerin 
Değerlendirilmesi 

Tasdik kapsamına giren mali tablolar ve beyannameler ile diğer 

belgelerin yeminli mali müşavirlerce denetlenmesi ve tasdiki, ilgilinin talebi 

üzerine yapılacaktır. Tasdik talebinde bulunması gerekenler:  

• Bankalar ve sigorta şirketleri, 

• Dış ticaret sermaye şirketleri, 

• Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıymetlerini halka 

arz etmiş ya da arz etmiş sayılan şirketler, 

• Sermaye Piyasası Kanununa tabi aracı kurumlar, yatırım 

ortakları ve Yatırım Fonları, 

• Bakanlığın gerekli göreceği diğer şirketler ve kuruluşlar. 

Hesap dönemlerine ilişkin mali tablolarını ve beyannamelerini tasdik 

ettirmekle yükümlü kılınmışlardır142. 

3.1.3. İstisna ve Muafiyetlerden Yararlanılması İçin Tasdik Raporu 
Şartının Değerlendirilmesi 

VUK’ un mükerrer 227’ nci maddesinde Maliye Bakanlığı’ na önemli bir 

yetki daha verilmiştir. Buna göre, vergi kanunlarında yer alan muafiyet, 

istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden 

yararlanılmasını, koşulları Maliye Bakanlığınca belirlenen, yeminli mali 

müşavir tarafından düzenlenmiş tasdik raporunun ibraz edilmesi şartına 

bağlanmıştır. 

Tasdik raporu şartına bağlı olan mükellefler tasdik raporunu 

zamanında ibraz etmezlerse tasdike konu haktan yararlanamamaktadırlar. 

                                                 
142 Musa ÖRMECİ; “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler ve Tasdik Konuları”, Vergi 
Dünyası Dergisi, Şubat 1989, Sayı: 102,  s. 47. 
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3.1.4. Yeminli Mali Müşavir Tasdik Uygulamaları ve Tam Tasdik 
Denetiminin Değerlendirilmesi 

Maliye Bakanlığınca, vergi denetiminin özel sektöre devredilmesi 

konusunda yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda143, 14 no’lu144 tebliğ 

ile ilk düzenleme yapılmıştır. Bu tebliğle getirilen ilk düzenleme ile belirli 

bilânço aktif toplamı ve net satışlar toplamına sahip olan mükellefler için 

zorunlu tasdik uygulaması getirilmiştir. Ancak idari yargı mercileri tarafından 

verilen aleyhte kararlar neticesinde zorunluluk uygulamasından vazgeçilerek 

18 no’lu tebliğ145 ile tam tasdik uygulaması tüm mükellefler için ihtiyari hale 

getirilmiş ve 14 no’lu tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Daha sonraki tebliğler ile 

uygulamanın seyri belirlenmiş ve belirlenmeye devam edilmektedir146. 

Gerçekten de Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin yeminli mali 

müşavirlerce tasdik edilmesi, bir anlamda denetimin özelleştirilmesi demektir. 

Denetimin özelleştirilmesinin vergi kayıp ve kaçağını önlemede etkili olacağı 

kuşkusuzdur. Çünkü tasdik sorumluluğunu taşıyan yeminli mali müşavirler, 

beyannamelerini tasdik ettikleri mükelleflerin vergi kaçırmalarına müsaade 

etmeyecekleri gibi, bu mükelleflerle ilişkisi olanlarında beyanlarına olumlu 

etkileri olacaktır. Böylece vergi denetiminin özelleştirilmesindeki taraflar olan 

Maliye Bakanlığı, yeminli mali müşavirler ve mükellefler için yeni bir dönem 

başlamıştır147. 

Tasdik uygulaması ülkemize özgü bir denetim türüdür. Bu uygulama 

ile kamu otoritesi (Maliye Bakanlığı) vergi inceleme yetkisini belirli koşullar ve 

sınırlamalar ile yeminli mali müşavirlere devretmektedir. Bu yetkinin doğal bir 

sonucu olarak tasdik uygulamasının kuralları Maliye Bakanlığı tarafından 

belirlenmektedir. Bu uygulamaya geçişte vergi denetimi alanında yaşanılan 
                                                 
143 Mourice MOULD; Republic of Turkey- A Report on The Development of Accounting, Financial 
Reporting and Auditing Services, World Bank, Washington D.C., January 1993, s.13-14 
144 14 no’lu "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu Genel Tebliği" 23.02.1995 tarih ve 22211 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 
145 18 no’lu "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu Genel Tebliği" 30.07.1995 tarih ve 22359 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 
146 Ö. Faik YILMAZ; “Mali Müşavirlik ve Muhasebecilik Mesleğinin Kanunla Düzenlenmesinin Önemi ve 
Sağlayacağı Faydalar”, a.g.m. , s.63 
147 Zeki Cengiz AYDIN; “Vergi Denetiminin Özelleştirilmesi”, Yaklaşım Dergisi, Nisan 1995, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/11904478.htm. (15.10.205). 
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darboğazın da etkili olduğu kuşkusuzdur. Nitekim 3568 Sayılı Kanun’un 

gerekçesinde “Maliye Bakanlığı’nın vergi denetimi konusundaki ağır yükünü 

hafifletmek” ve “Devlet kadrolarında görevli vergi inceleme elemanı sayısıyla, 

milyonları aşan vergi beyannamelerinin etkin bir kontrol ve denetimden 

geçirilmesine imkân yoktur” ifadelerine yer verilmek suretiyle bu husus dile 

getirilmiştir148. 

3568 Sayılı Kanun’un 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında yeminli 

mali müşavir tarafından tasdik edilip kamu kurum ve kuruluşlarına verilen 

mali tabloların, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı 

ölçüsünde, incelenmiş belge olarak kabul edileceği; ancak kamu idaresinin 

teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılması hususunun saklı bırakıldığı 

belirtilmiştir. Belirtilen bu yetki yeminli mali müşavirlik kurumunun Türkiye’de 

vergi denetimi işlevini yerine getirmesi, özellikle vergi incelemesine yardımcı 

bir işlev ortaya koyması amacıyla getirildiğini göstermektedir149 . 

Vergi kayıp ve kaçağının öz denetim yolu ile en az düzeye indirilmesi 

ve Maliye Bakanlığı ile mükellef ve sorumlular arasında köprü görevi yaparak 

sağlıklı ilişkiler kurulması için yeminli mali müşavirlik kurumu gereklidir. 

Modern devletlerde vergilerin toplanması, mali otoritenin yetkili kıldığı ve 

nesnel davranan görevlilerce yerine getirilir. 3568 sayılı Kanun hiç şüphesiz 

sadece vergi toplanmasına yardımcı olmak amacıyla çıkarılmış değildir. 

Kanunun amaçlarından biri eleman yetersizliği nedeni ile kamu otoritesi 

tarafından yapılamayan vergi denetiminin yapılmasını sağlamaktır. Vergi 

inceleme yetkisinin özel bir şahsa devri söz konusu olmakla beraber, yeminli 

mali müşavir tarafından denetlenen bir yerin kamu otoritesi tarafından 

yeniden denetlenebilme hakkının varlığı bütün yetkinin devredilmediğini 

göstermektedir150. 

                                                 
148 Niyazi CANGİR; “Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleği-Vergi İdaresi ve Vergi Denetimi 
Açısından Bir Değerlendirme”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 241, Eylül 2001, s.32. 
149 H. Nezih ŞEKER; Hukuksal Yapısı ile Vergi incelemesi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul, 
1997, s. 113. 
150 H. Nezih ŞEKER; Hukuksal Yapısı ile Vergi incelemesi, a.g.e., s. 113. 



 

 

104

Tasdik uygulamasının esasları Tasdik Yönetmeliği151 ve 3568 sayılı 

Kanun uygulamasına ilişkin tebliğler ile belirlenmiştir. Bugüne kadar geçen 

süreçte burada “tam tasdik” olarak adlandırdığımız gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamesi ve buna ekli mali tabloların tasdiki geniş uygulama alanı 

bulmuştur152. 

3.1.5. Yeminli Mali Müşavirlerin Denetlenmesi ve Ceza 
Uygulamasının Değerlendirilmesi 

Uygulamada yeminli mali müşavirlerin denetimi, Maliye Bakanlığı’ nın 

yeminli mali müşavirlerin tasdik yetkilerini gerçeğe uygun olarak kullanıp 

kullanmadıkları yönünde denetim elemanları tarafından yapılan 

incelemelerden oluşmaktadır. 

 Yeminli mali müşavirlerin hazırladıkları tasdik raporları, ilgili vergi 

dairesine verildikten sonra, vergi dairesi işleme almadan önce ya da sonra 

incelemekte ve kuşku uyandıran bir durumun var olması halinde inceleme 

talebi ile Maliye Bakanlığı’na gönderilmektedir. 

Bakanlık gerekli bulduğu tasdik raporlarını, tasdik konularını denetim 

elemanlarına yeniden inceleterek, tasdik raporunun gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığını saptamaktadır. 

Denetim elemanlarının raporlarında belirtilen sonuçlar, meslek 

mensubunun alacağı disiplin cezası ve ceza kovuşturmasında etkili 

olmaktadır. Bu durumda haklarında işlem ya da soruşturma başlatılan meslek 

mensuplarının tasdik raporlarının işleme sokulması Maliye Bakanlığı 

tarafından askıya alınmaktadır. 

Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye Bakanlığınca 

ilk defa tespit edilen ve rapora bağlanan yeminli mali müşavirler hakkında 

                                                 
151 Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik 02.01.1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
152 Musa ÖRMECİ; “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler ve Tasdik Konuları”, Vergi 
Dünyası Dergisi CD’si, Şubat 1990, Sayı: 102, s. 2. 
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geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, bu husus tekrar edip bunun 

mahkeme kararıyla kesinleşmesi halinde de yeminli sıfatını kaldırma cezası 

verilmektedir. 

Mükellefle birlikte kasden vergi ziyaına sebebiyet verdikleri mahkeme 

kararı ile kesinleşen meslek mensuplarına, meslekten çıkarma cezası verilir. 

Üç yıllık bir dönem içinde iki ya da daha fazla disiplin cezasını gerektiren 

davranışta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden 

daha ağır ceza uygulanabilmektedir. 

Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile 

cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen meslek 

mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanmaktadır. 

Mesleğin onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini 

yapmayan ya da kusurlu olarak yapan veya görevinin gerektirdiği güveni 

sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında muhasebe ve 

müşavirlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla durumun niteliğine 

ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları verilmektedir. Disiplin 

cezaları şu şekilde sıralanmaktadır: 

a) Uyarma; meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli 

davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 

b) Kınama; meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu 

sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. 

c) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma; mesleki sıfatı saklı 

kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki 

faaliyetten alıkoymadır. 

d) Yeminli sıfatını kaldırma; yeminli mali müşavirin yeminli sıfatının 

kaldırılmasıdır. 
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e) Meslekten çıkarma; meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri 

alınarak bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir. Mesleki 

kurallara, mesleğin onuruna aykırı fiil ve harekette bulunanlarla, görevin 

gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan meslek mensupları hakkında, ilk 

defasında uyarma, tekrarında ise kınama cezası uygulanmaktadır. 

Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan ya da 

kusurlu olarak yapan veya 3568 sayılı Kanun’da yer alan mesleğin genel 

ilkelerine aykırı harekette bulunan meslek mensupları için geçici olarak 

mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanmaktadır. Disiplin kurulları bir 

derece ağır ya da bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar 

verebilmektedirler. 

Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası 

verilemez. Yetkili disiplin kurulunun 10 günden az olmamak üzere verdiği 

süre içinde savunma yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. 

Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren uygulanmaktadır. 

TABLO 5: 3568 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmelik Hükmü Uyarınca 
Yeminli Mali Müşavirler Hakkında İstenilen Disiplin Kovuşturmaları 

YILLAR DİSİPLİN 
KOVUŞTURMASI 
İSTENİLEN YMM 
SAYISI 

DİSİPLİN 
CEZASI 
VERİLEN YMM 
SAYISI 

DİSİPLİN 
CEZASI 
VERİLMEYEN 
YMM SAYISI 

DİSİPLİN 
SONUCU 
GELMEYEN 
YMM SAYISI 

2001 ve Öncesi 1190 265 807 118
2002 395 45 302 48
2003 277 14 123 140
2004 254 34 189 31
TOPLAM 2116 358 1421 337

 KAYNAK: www.gelirler.gov.tr (10.09.2005). 

(*) Disiplin cezası Kesinleşen Yeminli Mali Müşavir Sayısı: 234 

Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin kabulünden 29.07.2005 tarihine 

kadar geçen yıllar boyunca haklarında disiplin kovuşturması istenilen 2116 

yeminli mali müşavirden disiplin cezası verilmeyen 1421 kişi, disiplin cezası 

verilen 358 kişi ve disiplin sonucu gelmeyen 337 kişi bulunmaktadır. Bu 
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disiplin cezalarından 234 tanesi kesinleşmiştir. Türkiye genelinde 

mahkemelerce onaylanmış, Maliye Bakanlığınca uygulamaya konulmuş ve 

ceza almış meslek mensuplarının sayıları aşağıdaki şekildedir153: 

• 6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası; 23 Kişi, 
• 12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası; 18 Kişi, 
• 16 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma Cezası;   2 Kişi, 

olmak üzere toplam 43 kişi geçici men ve üç meslek mensubunun da 

ruhsatnameleri alınarak bir daha mesleği icra etmeleri yasaklanmıştır.  

TABLO 6: 3568 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere İlişkin 
Uygulamalar Dolayısıyla Açılan İdari Davalar 

Yıllar Yeminli Mali Müşavir Davaları 
2001 ve Öncesi Yıllar 402 

2002 10 
2003 7 
2004 21 

Toplam 440 
             KAYNAK: www.gelirler.gov.tr (10.09.2005) 

 Çeşitli sebeplerle yeminli mali müşavirlerle ilgili toplam 440 dava 

açılmıştır. Ancak bu davaların ne sebeple açıldığı hakkında verilere 

ulaşılamamıştır. Bu durumda, son iki tablodan da görüldüğü üzere 1874 

kişinin faal olarak mesleği icra ettiği ve gelişmekte olan bir kurum olarak 

yeminli mali müşavirlerin son on altı yılda ve Türkiye’ nin içinde bulunduğu 

iktisadi koşullara rağmen mesleği onuru ile temsil etmeye çalıştıklarını ve 

mesleğe gereken önemi gösterdiklerini söylemek yanlış olmayacaktır.  

Yeminli mali müşavirler hakkındaki disiplin cezalarını odalar vermesi 

gerekirken uygulamada Maliye Bakanlığı meslek mensuplarını cezalandırma 

yoluna gidebilmekte ya da bir yıl veya daha az mesleki faaliyetten alıkoyma 

cezası almış kişileri beş sene listede tutabilmekte ortada herhangi bir tespit 

yokken afişe edebilmekte ve kendince hazırlamış olduğu listeyi 

                                                 
153 29 Haziran 2005 tarihine kadar Resmi Gazete’ de yayımlanan cezalar tarafımızca incelenerek ceza 
alan yeminli mali müşavir sayılarına ulaşılmıştır. 
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Defterdarlıklara gayri resmi olarak göndererek bu listede yer alan meslek 

mensuplarının raporlarını işleme koymayarak ya da derhal incelemeye 

yollayarak kanunlarda yer almayan bir cezalandırma yöntemi 

uygulayabilmektedir154. Burada dikkat edilmesi gerek önemli bir diğer nokta 

da, meslek mensuplarının daha önceden Maliye Bakanlığı denetim 

kadrolarında çalışan kişiler olduğudur. Meslek mensuplarını denetleyenlerin 

eski mesai arkadaşları olması sonucunda ne kadar tarafsız kalındığı da 

tartışma konusu olmalıdır. 

4. TÜRKİYE’ DE YILLARA GÖRE MÜKELLEF VE VERGİ DENETİM 
ELEMANLARININ SAYILARI İLE VERGİ İNCELEME SONUÇLARI 

Vergi incelemesi, beyan esasının işlerliğini sağlamak için yapılması 

gereken bir vergi denetim çeşididir. Vergi incelemesi, kanunlarla unsurları 

belirlenen vergilerin doğruluğunu araştırmaya ve olması gereken tutarını 

tespite yönelik bir vergi denetim türüdür. 

Vergi mükelleflerinin hem bugün için gerçek beyanda bulunmalarını, 

hem de gelecekte gerçek gelirlerini beyan etmelerini sağlatmak vergi 

incelemesinin amacıdır. 

Ülkemizde faaliyette bulunan tüm mükelleflerin vergi denetimlerini 

Maliye Bakanlığı’ nın Maliye Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri, Hesap 

Uzmanları, İlin En Büyük Mal Memuru, Vergi Dairesi Müdürleri ve Vergi 

Denetmenleri aracılığı gerçekleştirilmektedir. 

                                                 
154 Sezai ONARAL; “İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 2000-2001 Dönemi Olağan Mali Genel 
Kurulunda Sunduğu Tebliği”, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Mali Mevzuat Platformu 15 
Haziran 2001 Tarihli Rapor, İstanbul 2001, s. 59. 
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4.1. TÜRKİYE’ DE GERÇEK USULDE VERGİYE TABİ MÜKELLEF 
SAYILARI 

Türkiye’ de gerçek usulde gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri, 

kazançlarını beyan esasına göre vergi dairesine beyan ederler. Beyan edilen 

matrahları üzerinden ödenecek vergileri hesaplanır.  

  2005 Ağustos ayı Gelir Vergisi faal mükellef sayısı 1.698.325 kişidir. 

Re’sen terk işlemine tabi tutularak kaydı silinen 76.243 kişi bulunmaktadır155. 

2005 Ağustos ayı Kurumlar Vergisi faal mükellef sayısı 595.938 kişidir. 

Re’sen terk işlemine tabi tutularak kaydı silinen 36.155 mükellef 

bulunmaktadır156.  

Ülke genelinde 2005 yılı Ağustos ayı itibariyle 595.938 Kurumlar 

Vergisi mükellefi, 1.698.325 Gelir Vergisi mükellefi, 2.122.757 Gelir Stopaj 

Vergisi mükellefi ve 2.165.942 KDV faal mükellefi olmak üzere toplam 

mükellef sayısı 6.582.962 ulaşmaktadır. Aynı dönemde Gelir İdaresi’nin 

merkezde 1.793 ve taşrada 40.852 olmak üzere toplam 42.645 kişi görev 

yapmaktadır.  Mükellefler ve Gelir İdaresi’nde çalışanların sayıları dikkate 

alınırsa bütün beyannamelerin doğruluğunun kontrolü yapılması bir hayal 

olduğu görülmektedir. Beyannamelerin doğruluğunu kontrol edip incelemek 

bir yana, sadece düzenli şekilde dosyalayıp arşivleme işleminin 

gerçekleştirilmesi bile büyük bir başarı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

4.2. TÜRKİYE’ DE VERGİ İNCELEMESİNE YETKİLİ DENETİM 
ELEMANLARININ SAYISI 

TABLO 7: Türkiye’ de Vergi İncelemesine Yetkili Denetim 
Elemanları İçin Ayrılan Kadrolar 

                                                 
155 http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf (23.09.2005) 
156 http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf (23.09.2005) 
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KADROLAR DOLU KADRO BOŞ KADRO TOPLAM KADRO 
Maliye Müfettişleri    111    356     467 
Gelirler Kontrolörleri    340 1.560  1.900 
Hesap Uzmanları    292    859  1.151 
Vergi Denetmenleri 2.676 4.274  6.950 
GENEL TOPLAM 3.419 7.049 10.468 

KAYNAK: http://gelirler.gov.tr/gelir2.nsf (Şubat 2005 tarih itibariyle bu rakamlara Maliye Müfettiş 
Yardımcıları, Hesap Uzmanı Yardımcıları, Stajyer Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmen Yardımcıları 
da dahildir.) 

Bakana bağlı olarak denetim görevini sürdüren Maliye Müfettişlerinin 

sayısı 2005 yılında 111 kişi, Hesap Uzmanların sayısı ise 292 kişidir. Buna 

karşın Maliye Müfettişlerinde 356, Hesap Uzmanlarında ise 859 kişilik boş 

kadro bulunmaktadır. Gelirler Genel Müdürlüğü’ ne bağlı olarak çalışan 

merkezde görevli olan Gelirler Kontrolörlerinde mevcut kadro sayısı 1900 kişi 

olmasına rağmen yalnızca 340 kişi görev yapmaktadır. Yine Gelirler Genel 

Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında yer alan Vergi Denetmenleri için 6950 kişilik 

kadro bulunmasına rağmen 2676 kişilik kısmı dolu bulunmaktadır.  

Hesap Uzmanları Kurulu’ndan ayrılan Hesap Uzmanlarının %62’ si 

istifa etmiş, %25’ i diğer kamu kurumlarına atama yoluyla ayrılmışlar, sadece 

%11’ i emeklilik yolu ile ayrılmışlardır.  Ayrılan Hesap Uzmanlarının büyük bir 

bölümü ya yeminli mali müşavir olarak çalışmak üzere ya da özel sektörde 

yönetici olmak üzere ayrılmışlardır. Bu durum, Hesap Uzmanları Kurulu’ nun 

özel sektöre üst düzey yönetici yerleştiren bir kurul olduğunu 

göstermektedir157 . 

Maliye Teftiş Kurulu’ndan ayrılanların yaklaşık % 51’i diğer kamu 

kurumlarına atama, % 39’u istifa etme şeklinde gerçekleşmiştir. Emeklilik, 

ölüm ve yurt dışı görevlendirme nedeni ile görevden ayrılanların toplam 

ayrılanlar içindeki payı yaklaşık % 11 civarındadır. Bu durumda Maliye Teftiş 

                                                 
157 Veriler Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’ ndan yetkili kişilerle görüşülerek tarafımızca bizzat 
temin edilmiştir. 
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Kurulu’ ndan ayrılan Maliye Müfettişlerinin yarısından fazlası diğer kamu 

kurumlarına atama şeklinde gerçekleştiği görülmektedir158. 

Gelirler Kontrolörlerinin yaklaşık % 48’ i istifa, yaklaşık % 44’ ü 

emeklilik ve % 10’ u da diğer kamu kurumlarına atama yolu ile görevden 

ayrılmışlardır. Ayrılan Gelirler Kontrolörlerinin yarısına yakın bölümü ya 

yeminli mali müşavir ya da özel sektöre yönetici olmuşlardır159. Diğer merkez 

denetim elemanları ile karşılaştırılacak olursa, görevden ayrılan Gelirler 

Kontrolörlerinin büyük bölümü emekli olmak suretiyle meslekten 

ayrılmışlardır.  

4.3. MERKEZİ VE TAŞRA DENETİM ELEMANLARININ YILLAR 
İTİBARİYLE VERGİ İNCELEME SONUÇLARI 

Vergi incelemesinden amaç, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Dolayısıyla vergi incelemesi teknik 

bir konudur ve ancak inceleme kanun ile kendilerine yetki verilmiş kişiler 

tarafından yapılabilir160. 

TABLO 8: Denetim Birimlerince Yapılan Vergi İnceleme Sonuçlar  

DENETİM BİRİMLERİNCE YAPILAN VERGİ İNCELEME SONUÇLARI (1989 – 2004) 
İNCELEME ( MİLYON TL )

DENETİM BİRİMİ YILI SAYISI İNCELENEN 
MATRAH 

BULUNAN 
MATRAH 

FARKI 
TEFTİŞ KURULU BŞK. 2000 272  43.616.463  59.070.136  
HESAP UZM. KUR. BŞK. 2000 3.103  1.223.427.564  959.008.208  
GELİRLER KONTROLÖR. 2000 1.650  658.274.904  430.970.298  
VERGİ DENETMENİ. 2000 55.310  1.695.702.732  538.050.372  
TOPLAM                      2000 60.335  3.621.021.663  1.987.099.014  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 2001 171  20.199.426  4.712.672  
HESAP UZM. KUR. BŞK. 2001 2.559  3.858.514.397  11.787.795.735  
GELİRLERKONTROLÖR. 2001 2.594  275.498.146  550.108.491  

                                                 
158 Veriler Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı’ ndan yetkili kişilerle görüşülerek tarafımızca bizzat temin 
edilmiştir. 
159 Veriler Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı’ ndan yetkili kişilerle görüşülerek tarafımızca bizzat temin 
edilmiştir. 
160 Veysi SEVİĞ; “Vergi İnceleme Yetkisi ve Bu Yetkiye Müdahale”, Dünya, 16 Ağustos 2000. 
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VERGİ DENETMENİ. 2001 46.013  2.288.863.774  958.446.579  
VERGİDAİRESİ MÜDÜRÜ 2001 16.795  869.622.318  178.078.270  
TOPLAM                      2001 68.132  7.312.698.061  13.479.141.747  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 2002 3.109  106.857.163  88.630.031  
HESAP UZM. KUR. BŞK. 2002 1.709  1.256.001.304  2.178.525.931  
GELİRLERKONTROLÖR. 2002 3.078  6.806.929.429  3.605.275.778  
VERGİ DENETMENİ. 2002 56.864  5.216.011.211  1.803.750.356  
VERGİ DAİRESİ 
MÜDÜRÜ 

2002 48.484  477.592.948  295.148.552  

TOPLAM                      2002 113.244  13.863.392.055  7.971.330.648  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 2003 1.917  347.946.563  117.195.151  
HESAP UZM. KUR. BŞK. 2003 1.241  4.518.510.330  9.649.903.504  
GELİRLERKONTROLÖR. 2003 2.682  10.955.223.073  5.212.493.300  
VERGİ DENETMENİ 2003 47.886  8.699.782.793  3.309.729.644  
VERGİ DAİRESİ 
MÜDÜRÜ 

2003 14.525  1.041.732.512  545.655.543  

TOPLAM                      2003 68.251  25.563.195.271  18.834.977.142  
TEFTİŞ KURULU BŞK. 2004 219  19.154.936  15.350.867  
HESAP UZM. KUR. BŞK. 2004 2.494  6.139.712.986  8.999.706.865  
GELİRLER KONTROLÖR. 2004 2.251  3.360.258.119  5.713.052.507  
VERGİ DENETMENİ 2004 50.292  11.198.767.276  2.836.615.496  
VERGİDAİRESİ MÜDÜRÜ 2004 98.625  1.406.159.430  1.148.190.885  
TOPLAM         2004 153.881   22.124.052.747   18.712.916.620 

             KAYNAK: http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf (10.09.2005) 

Türkiye’ de vergi inceleme oranının çok düşük olmasının en önemli 

nedeni, vergi denetim elemanlarının sayılarının yetersiz olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

Tablo 8 incelendiğinde görülen bir gerçek var ki vergi denetmenleri 

eski adı ile Vergi Kontrol Memurları, bölgesel düzeyde vergi incelemesi 

yapmalarına rağmen, toplam vergi denetiminin (toplam inceleme sayısının) 

yaklaşık % 90’ını gerçekleştirmektedirler.  

 Türkiye’ de 1995 – 2004 yılları arasında vergi incelemesi ortalama 

%2,5 civarındadır. Bu oran gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar 

vergisi mükellefleri tarafından verilen beyannameler üzerinden 

hesaplanmıştır. Bu orana göre, her yıl farklı mükelleflerin denetlendiği 

varsayımı altında, bir vergi mükellefi 40 yılda bir defa vergi incelemesine tabi 

tutulacaktır. Ancak, VUK’ a göre, vergi mükellefleri vergi tarh zamanaşımı 

süresi içinde denetlenebilmekte, bu süre geçtikten sonra denetlense bile 
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zamanaşımı nedeni ile vergi ve ceza kesilememektedir. Ayrıca birden fazla 

vergi mükellefiyeti olan mükellefler aynı yıl içerisinde bu vergilerden dolayı 

birden fazla vergi incelemesine tabi tutulabilmektedir. Birden fazla vergi 

mükellefiyeti olan mükelleflerin bu vergiden dolayı verdikleri beyannamelerin 

de incelenen beyanname sayısına ayrı ayrı dahil edildiği düşünülürse, vergi 

inceleme oranı kayıtlı mükelleflerin % 2’nin de altında olduğu gerçeğini ortaya 

çıkarmaktadır.   

Mükellefiyet kaydı bulunmayanlar ile beyanname vermeyen 

mükellefler de dikkate alındığı zaman asıl vergi inceleme oranı %2’nin de çok 

altındadır. Bir başka ifade ile Türkiye’ de vergi incelemeleri sadece kayıtlı 

mükellefler nezdinde yapılmaktadır. Türkiye’ de vergi inceleme oranının 

düşük olması, beyan esasından beklenilen sonucun alınmasını 

engellemektedir. Ayrıca vergi inceleme oranının düşük olması denetim 

elemanlarının etkinliğini de azaltmaktadır. Tablo 8’ de yer alan veriler, vergi 

incelemelerinin yalnızca ölçülebilen sonuçlarını yansıtmaktadır. Vergi 

incelemelerinin etkinliği, yalnızca bulunan matrah farkları ile ölçülemez. Vergi 

incelemelerinin ölçülemeyen ve özellikle sayısal olarak ifade edilemeyen 

önleyici ve eğitici yönleri de bulunmaktadır. Vergi incelemelerinin yapılması, 

mükellefleri gerçeğe yakın beyanda bulunmaya zorlayarak vergi kaybını 

azaltabilmektedir. 

TABLO 9: Maliye Bakanlığı Denetim Elemanlarının Yaptığı Denetim 

Sonuçları (1989 – 2004) 

YILI İNCELENEN MATRAH 
(MİLYON TL) 

BULUNAN MATRAH 
FARKI 

(MİLYON TL) 

BEYAN 
EDİLMEYEN 

TUTARIN BEYAN 
EDİLEN TUTARA 

ORANI 
1989 4.286.511 1.933.443 %45,10
1990 9.969.063 6.257.501 %62,76
1991 13.754.808 6.875.619 %49,98
1992 22.180.600 13.217.780 %59,59
1993 35.897.015 12.906.858 %35,95
1994 120.145.917 135.755.349 %112,99
1995 169.827.303 71.167.159 %41,90
1996 375.262.112 99.724.529 %26,57
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1997 723.888.102 284.899.552 %39,35
1998 1.763.429.888 684.220838 %38,80
1999 1.288.777.870 1.043.797.167 %80,99
2000 3.621.021.663 1.987.099.014 %54,87
2001 7.312.698.061 13.479.141.747 %184,32
2002 13.863.392.055 7.971.330.648 %57,47
2003 25.563.195.271 18.834.977.142 %73,68
2004 22.124.052.747 18.712.916.920 %84,58

KAYNAK:http://gelirler.gov.tr/ gelir2.nsf(12.09.2005). 

Tablo 9 incelendiğinde; beyan edilmeyen tutarın beyan edilen tutara 

oranları yıllar itibariyle karşılaştırıldığında en düşük oran yüzde 26,57 ile 

1996 yılında, en yüksek oran ise yüzde 184,32 ile 2001 yılında karşımıza 

çıkmaktadır. Mükelleflerin yalnızca % 2’ nin altında bir vergi incelemesi ile 

karşı karşıya bulundukları göz önüne alınırsa ortaya çıkan matrah farkları 

vergi kayıp ve kaçaklarının boyutlarının sergilenmesinin yanı sıra, Maliye 

Bakanlığı’ nın vergi denetimindeki yetersizliğini de ortaya koymaktadır. 

5. TÜRKİYE’ DE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KURMUNUN VERGİ 
DENETİMİNDE ULAŞTIĞI SONUÇLAR  

Modern devletin üstlendiği görevlerin gittikçe artması ile beraber, 

merkezi otorite bir taraftan kamu menfaati ile yakın ilgisi bulunan meslekleri 

düzenlemekte, diğer taraftan da bu mesleklerden belirli bir olgunluğa ulaşmış 

olanları özerk hale getirerek, onlara, kendisine ait olan bazı yetkileri 

devretmektedir161. 

Günümüzde, yeminli mali müşavirlere tasdik yaptırmanın zorunlu 

olmadığı ve Maliye Bakanlığınca verilen yetkilerin çok kısıtlı kalması nedeni 

ile mesleki yönden titizlikle seçilmiş ve yeterli bilgi birikimine sahip çoğunluğu 

Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanı olan meslek mensuplarından vergi 

idaresince yeterince faydalanılmadığı görülmektedir. Bunların bir yansıması 

da son yıllarda yapılan vergi incelemelerinde bulunan matrah farkları 

yüksekliğidir. 

                                                 
161 İbrahim ÖZDEMİR; “Merkezi İdarenin Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TÜRMOB) 
Üzerindeki İdari ve Mali Denetim Yetkisinin Niteliği ve Kapsamı”, Muhasebe ve Denetime Bakış 
Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Nisan 2000, s. 73. 
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23.02.1995 tarih ve 22211 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 14 

nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren “tam tasdik” 1995 yılı 

boyunca çeşitli nedenlerle kapsam ve içerik değişimlerin uğramıştır. 

TABLO 10: Yeminli Mali Müşavirlerle Tam Tasdik Sözleşmesi Yapan 
Mükellef Sayıları 

YILI MÜKELLEF SAYILARI 
1995 13.367 
1996 11.189 
1997 15.555 
1998 17.067 
1999 17.722 
2000 18.581 
2001 18.722 
2002 19.006 
2003 19.425 
2004 20.054 

KAYNAK: http://www.gelirler.gov.tr/ gelir2.nsf (12.09.2005). 

Maliye Bakanlığı’ nın zorunlu olarak uygulamaya koyduğu tasdik 

işlemi, daha sonra 18 nolu tebliğ ile birlikte isteğe bağlı hale gelmiş ve bu 

nedenle de sözleşme sayılarında da önemli azalmalar olmuştur. Tasdik 

sözleşmeleri çerçevesinde yapılan çalışmalar sonunda tanzim olunan tasdik 

raporları 30 Haziran 1996 tarihi itibari ile ilgili vergi dairesine verilmiştir. 

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası’ nın idareye verilen tasdik raporlarının 

sonuçlarına göre yapmış oldukları değerlendirmeler aşağıdaki gibidir. 

“Tasdik çalışmalarının somut ilk sonucu,  vergi matrahının ve vergilerin 

beklenenlerden daha çok artmış olmasıdır. İlk verilere göre Ankara Yeminli 

Mali Müşavirler Odası’ na bağlı illerde ortalama matrah artışı % 12 ‘ ler 

düzeyindedir. Bu oran Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası’na bağlı iller 

düzeyinde % 110, Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası bölgesinde         

% 100, Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası bölgesinde % 115 dolayındadır. 

En yüksek artışı % 250 artış ile İzmir Yeminli Mali Müşavirler odasına bağlı 

illerde gerçekleştiği görülmektedir. 
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Vergi açısından bakıldığında ise, Ankara Yeminli Mali Müşavirler 

Odası bölgesinde % 81’ lik bir artış gözlenirken, Bursa Yeminli Mali 

Müşavirler Odası bölgesinde % 62, Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası 

bölgesinde % 70,  Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Bölgesinde % 60 

oranında vergi artışı gerçekleşmiştir. En yüksek vergi artışı oranı yine İzmir 

Yeminli Mali Müşavirler Odası bölgesinde olmuştur. Bu bölgede vergi artışı % 

100’ ler düzeyini bulmuştur. 

Genel olarak durum değerlendirilecek olursa “tam tasdik çalışmaları” 

nın Kurumlar Vergisi matrahlarında ortalama % 40, vergilerde de % 20’ ler 

düzeyinde net artışlar sağladığıdır. Gelir vergisi kesintisine gelince, kesinti 

1995 Mayısında bir önceki yıla göre % 74,7 artarken tasdik uygulamasının 

yürürlüğe girdiği 1995 yılında bir önceki yıla göre % 105,3 artmıştır. Bu da 

gelir vergisi tevkifatında yaklaşık % 41 oranında bir artış olduğunu ifade 

etmektedir ki bunun en büyük nedeni tasdik uygulamasıdır162”. 

Tasdik çalışmalarından kamu idaresinin en önemli beklentilerinden biri 

vergi denetiminin etkinleştirilmesine katkı sağlamasıdır. Kayıt dışı ekonominin 

boyutunun küçültülmesinde, vergi kayıp ve kaçaklarının en aza indirilmesinde 

vergi denetiminin önemi büyüktür. Gelir İdaresi kendi denetim elemanları ile 

bu görevi mükelleflerin ancak % 1 ‘ine ulaşarak yerine getirebilmektedir. Bu 

durum gelir idaresinin bu hizmeti yeminli mali müşavirlere yaptırması 

sonucunu doğurmuştur. Yapılan tasdik işlemlerinin sonucunda yeminli mali 

müşavirlerin yeterli bilgi birikimleri ve ahlak yapıları içerisinde önemli ölçüde 

mükellefi, vergi mevzuatının gerektirdiği uygunluk içinde yanlış 

uygulamalardan kurtardıkları bir gerçektir. Bu kapsamda olmak üzere; 

 Örtülü kazanç sayılabilecek uygulamalar önemli ölçüde ortadan 

kaldırılmıştır. 

                                                 
162 Veriler Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası’ ndan yetkili kişilerce görüşülerek tarafımızdan elde 
edilmiştir. 
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 Yeniden değerlendirme, yenileme fonu, reeskont uygulamaları, 

şüpheli alacaklara karşılık ayrılması ve amortisman uygulamalarının 

doğru uygulanması sağlanmıştır. 

 İstisna ve muafiyetlere ilişkin mevzuat hükümlerinin doğru 

uygulanması sağlanmıştır. 

 Sahte ya da muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge kullanımı ve 

düzenlenmesine önemli oranda engel olunmuş ve bu konuda çok ciddi 

deneyim ve bilgi edinilmiştir. 

 Gider kayıtlarının ve harcama belgelerinin vergi kanunlarına 

uygun olarak kayıtlara alınması sağlanmıştır. 

 Finansman giderlerinin doğru kaydedilmesi sağlanmıştır.  

 Yılsonu değerlemelerinin ve stok hareketleri ile yılsonu 

stoklarının doğru çıkarılması sağlanmıştır. 

 Şirketlerde ortaklar cari hesaplarının kullanılması durumunda, 

ortakların şirketten para kullanmalarının önüne geçilmiş ya da faiz 

tahakkukları yapılması sağlanmıştır. 

 Tek düzen hesap planının ilgili mevzuata göre uygulanması 

sağlanmıştır. 

 3568 sayılı Kanunun 2’ nci maddesinin b bendinde belirtildiği 

gibi kanun meslek mensubuna “muhasebe sistemlerini kurmak” 

görevini vermiş bulunmaktadır. 

2004 yılı itibari ile ülkemizde denetim elemanlarınca yapılan vergi 

incelemelerinde beyan edilmeyen vergi matrahı % 84,58 oranındadır. Bu 

oran bir önceki yıl % 73,68 civarındadır163.  

Türkiye’ de ise yeminli mali müşavirler kendilerine verilmiş olan tasdik 

yetkisi ile teorik açıdan vergi denetimi ile tam olarak ilgilendirilmiş 

durumdadırlar.  

                                                 
163 İbrahim ÖZDEMİR; “Merkezi İdarenin Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TÜRMOB) 
Üzerindeki İdari ve Mali Denetim Yetkisinin Niteliği ve Kapsamı”, a.g.m., s.74. 
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Çeşitli tahminlere göre, ülkemizdeki bugünkü vergi gelirlerine yakın 

düzeyde vergi kaybının olduğunu göz önüne aldığımızda, vergi 

denetimlerinin etkinliğinin artırılması ve gerçek anlamda caydırıcı niteliğine 

kavuşabilmeleri için hem genel olarak ülkemiz kamu yönetimi ölçeğinde hem 

de özel olarak vergi yönetimi ölçeğinde çok sayıda değişiklik yapılması 

gerekmektedir.  Bu gerekliliklere rağmen, yeminli mali müşavirlik kurumundan 

etkin olarak yararlanılması durumunda vergi sistemimizin vazgeçilmez bir 

unsuru olacağı görülmektedir. 

TABLO 11: Yargıya İntikal Eden Vergi Uyuşmazlıklarında İdare 

Aleyhinde Gerçekleşme Oranları (1995 – 1999) 

 
UYUŞMAZLIK NEDENİ 

DOSYA ADEDİ 
İTİBARİYLE İDARE 

ALEYHİNE 
GERÇEKLEŞME ORANI 

(%) 

VERGİ TUTARI 
İTİBARİYLE İDARE 

ALEYHİNE 
GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
Yaygın ve yoğun vergi denetim 
tutanakları 98,6 91,0 

Hesap uzmanları vergi inceleme 
raporları 80,6 76,3 

Maliye müfettişleri vergi inceleme 
raporları 94,7 99,8 

Gelirler kontrolörleri vergi inceleme 
raporları 91,7 94,7 

Vergi denetmenleri vergi inceleme 
raporları  87,0 99,9 

Ortalama oran (%) 90,5 92,3 
KAYNAK: Nazmi KARYAĞDI; Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi İdaresi, Ankara Sanayi Odası 
Yayını, Yayın No:51, Yorum Matbaacılık, Ankara, Mart 2001, s. 21. 

Vergi incelemelerinden dolayı yargıya intikal eden uyuşmazlıkların 

büyük bir kısmı idare aleyhine sonuçlanmaktadır. Bu durum kamuoyunda da 

yaygın bir kanaat halinde bulunmaktadır. Tablo 11’ de bu inanışın 

doğruluğunu gözler önüne sermektedir. Ancak burada dikkat edilmesi 

gereken çok önemli bir nokta vardır. Vergi inceleme elemanları tarafından 

hazırlanan inceleme raporlarının önemli bir kısmı için tarhiyat öncesi 

uzlaşmaya gidilmekte, geri kalan kısmı için ise yargı, tarhiyat sonrası 

uzlaşma ya da merkezi uzlaşma işlemlerine hak tanımaktadır. “Son beş yıllık 

istatistikî verilere dayanılarak, Hesap Uzmanları tarafından düzenlenen her 



 

 

119

100 vergi inceleme raporundan 78’ i için mükellef tarafından tarhiyat öncesi 

uzlaşma talebinde bulunulmuş, uzlaşmaya konu her 100 raporun 84’ünde de 

uzlaşma gerçekleşmiştir. Dolayısı ile her 100 raporun 66’ sı tarhiyat öncesi 

uzlaşma ile kesinleşmiş kalan 34 rapor yargı, tarhiyat sonrası uzlaşma veya 

merkezi uzlaşma işlemlerine konu olmuştur164 . 

TABLO 12: Uzlaşma Komisyonlarının Elde Ettikleri Sonuçlar 

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA 

UZLAŞMA 
KOMİSYONLARI 

UZLAŞMAYA 
KONU OLAN 

RAPOR/DOSYA 
SAYISI 

UZLAŞILAN 
RAPOR/DOSYA 

SAYISI 
ORAN 

(%) 

Gelirler Kontrolörleri 
Grup Başkanlıkları 322 273 85 
Bölge Müdürlükleri 12.694 11.530 90 
Defterdarlıklar 11.401 10.247 90 
ARA TOPLAM 24.417 22.050 90 

TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA 

Merkezi Uzlaşma 
Komisyonları 81 75 93 
T.S.U Komisyonları 111.799 102.512 92 
ARA TOPLAM 111.880 102.512 92 
TOPLAM 136.297 124.562 91 

KAYNAK: http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf (10.09.2005) (*) Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hesap 
Uzmanları Kurulu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları faaliyetleri 
dahil değildir.  

Denetim elemanları tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarının 

% 30’un altında kalan kısmı uyuşmazlık konusu yapılarak yargıya intikal 

ettirilmektedir. Yargıya intikal ettirilen vergi uyuşmazlıklarının büyük bir 

bölümünün idare aleyhine gerçekleşmesinin en önemli nedeni, mükelleflerin 

yargıda kazanma ihtimali yüksek olan uyuşmazlıkları yargıya intikal 

ettirmesidir. 2004 yılı itibariyle denetime katılan personel sayısı 4.849; 

denetlenen mükellef sayısı ise 3.176.412 olduğu göz önünde bulundurulursa 

Bakanlık denetim elemanlarının yeminli mali müşavirlere ne kadar çok 

ihtiyaçları olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.  

                                                 
164 Abdullah ASLAN; “Vergi Denetim Sistemi ve Hesap Uzmanları Kurulu”, a.g.m., s. 5. 
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Yeterli bilgi birikimine sahip ve büyük çoğunluğu Maliye Bakanlığı’ nın 

eski merkezi denetim elemanlarından oluşan yeminli mali müşavirler bugün 

vergi denetimi yönünden vergi idaresi tarafından etkin olarak kullanılabilecek, 

vergi denetiminde idarenin kaynak tasarrufunu sağlayacak, işgücü eksikliğine 

çözüm olacak ve vergi denetimlerinin verimliliğini artırma da yardımcı olacak 

önemli bir kaynak, bir birikim olarak önümüzde durmaktadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen özelleştirme eğilimi 

vergi denetimlerinde de kendini göstermiş ve vergi denetimleri konusunda 

yeminli mali müşavirlere de bir takım görev ve yetkiler verilmiştir. Bu 

gelişmeyi takiben vergi kayıp ve kaçaklarının azalması beklenen bir sonuç 

olmuştur.  

Ancak mükellefler muhasebe ve denetim olgusunu devletin vergi 

toplama işlevinin kendilerine bir uzantısı olarak görmüşlerdir. Bu olgu “vergi 

ödemek için muhasebeciye, bu da yetmezmiş gibi yeminliye para ödüyoruz” 

şeklinde dile getirilmiştir. Ancak tasdik işleminin tarafları olan Maliye 

Bakanlığı, yeminli mali müşavirler ve mükelleflerin olumlu yaklaşımlarının, 

işleyişi kolaylaştıracağı açıktır.  

Sonuç olarak meslek mensuplarının vergi denetimi görevini önemli 

ölçüde yaptığından ve devletin üzerinden önemli bir yükü aldığından 

bahsetmek mümkündür. Meslek mensupları bu denetimi daha muhasebe 

kayıtları kapanmadan ve beyannameler verilmeden yaptığından her zaman 

yanlışların düzeltilmesi ve vergi matrahının doğru tespit edilmesi 

sağlanmaktadır. Oysa kamu, bu denetimi genelde hesaplar kapatılıp 

beyannameler verildikten sonra ve matrah farkı bulma amacıyla yapmaktadır. 

Ayrıca Maliye Bakanlığı’nın denetim elemanlarınca tam tasdik denetimi 

yapılan işletmeler tekrar denetlenmektedir. Buradan “Devlet, yeminli mali 

müşavirlere güvenmiyor mu?” sorusu akıllara gelebilmektedir. Yeminli mali 

müşavirler görüş bildirirken ya da bir işlem yaptırırken sadece Maliye 

Bakanlığı’nın görüşü yerine Danıştay’ın kararlarını da dikkate almakta ve 

herhangi bir konuda eğer Danıştay’da kazanabileceğine inanırsa Maliye 
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Bakanlığı ’nın görüşü aksine hareket edebilmektedir. Açılan davaların % 95 

oranında Maliye Bakanlığı aleyhine sonuçlanması ülke kaynaklarının boş 

yere israfına yol açmaktadır. Devletin vergi denetim elemanları istihdam 

etmekle yüklendiği maliyetler ile matrah farklarından dolayı elde edilen vergi 

aslı, zam, faiz, ceza gibi gelirler karşılaştırılması ve denetim amaçlarının ve 

süreçlerinin buna göre yeniden şekillendirilmesi daha iyi olabilecektir. 

Günümüzde vergi denetimi gerek yeminli mali müşavirler gerekse 

Maliye Bakanlığı tarafından belgeler üzerinden yapılmaktadır. Oysa belge 

üzerinden yapılan denetimlerde güvenilirliği sağlamak için çok masraflı bir 

işlem olan karşıt inceleme yapılması da şarttır. Ancak,  bu işlemle de 

yalnızca sahte faturalar tespit edilebilmekte olup muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belgelerin tespiti pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle belgeler 

üzerinden değil, para akışı ve bankalar üzerinden ve teknolojik imkânlardan 

daha çok yararlanılarak denetim yapılması denetim maliyetlerini 

azaltabilecektir. 
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GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Yaşamın her alanında olması istenenlere, önceden belirlenmiş esaslar 

konusunda ne denli ulaşılabildiğinin tespiti denetim aracılığı ile 

yapılabilmektedir.  

En iyi düzenlenmiş kanunların bile iyi bir şekilde uygulanması 

sağlanmadıkça, kanunların düzenlenmesindeki amaçların tam olarak 

gerçekleşmesi olanaksızdır. Her kuraldan açık ya da gizli, bilinçli ya da 

bilinçsiz kaçınılabilir. Maliye politikasının en etkin aracı durumundaki vergi 

politikasının başarısı için iyi düzenlenmiş vergi kanunlarına, bu kanunları en 

iyi biçimde uygulayacak vergi idaresine, vergi idaresini ve mükellefleri en iyi 

şekilde denetleyecek denetim elemanlarına, kurallara uymayan mükellefleri 

en hızlı ve en adil biçimde yargılayıp cezalandıracak mali yargı organlarına, 

vergileme bilincine ermiş duyarlı bir mükellefler topluluğuna, mükellef ile vergi 

idaresi arasına köprü olacak “örgütlü-bilgili-sorumlu”  yeminli mali müşavirlere 

gerek vardır. Bu gereklerden birinin yokluğu ya da yetersizliği, vergi 

politikasının başarısızlığına neden olabilmektedir. 

Vergilendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, vergi 

denetimleri yapılmaktadır. Vergi denetimi, vergi gelirlerini artırmanın tek yolu 

olmamakla birlikte, vergi kayıplarını azaltmanın en etkili yöntemidir. Vergi 

sistemini veri olarak kabul ettiğimizde, yani kısa vadede vergi sisteminde 

değişiklik yapılamayacağı düşünüldüğünde, vergi kayıplarını önlemek için 

yapılan vergi denetimlerinin etkinliği, vergi kaybını önleme derecesi ile 

ölçülebilir. Denetimin sınırları, denetim için yapılacak marjinal giderlerle elde 

edilecek marjinal gelirlerin eşitlendiği noktaya kadar genişletilebilir. 

 Sermaye Piyasası Kurulu’ nun kurulmasından sonra, özel sektör 

kuruluşları için önce tekdüzen mali tablolar zorunluluğu getirilmiş ve buna 

bağlı olarak da muhasebe ilkeleri ilan edilmiş ve Tekdüzen Hesap Planı 

uygulamaları başlamıştır. 3568 sayılı Kanun mesleki standartların konulması 

ve uygulamasının sağlanması konusunda TÜRMOB’ a görev ve yetki 
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vermiştir. Ancak, TÜRMOB’ un bu yetkiyi kullanmaya başlamasından önce 

Maliye Bakanlığı, VUK’ a ilave edilen bir maddenin kendisine verdiği yetkiye 

istinaden 16 Aralık 1992 tarihinde 1 Seri Numaralı Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliği’ ni çıkarmıştır. 

Bu tebliğ ile hem belirtilen hesap planının uygulanması hem 

muhasebe ilkelerinin uygulanması hem de mali tabloların belirli formatta 

tanzim edilmesi mecburiyeti getirilmiştir. 

Bu tebliğ ile getirilen muhasebe ilkeleri ve hesap planı ile Sermaye 

Piyasası Kurulunca tespit ve ilan edilmiş olan muhasebe ilkeleri ve hesap 

planı arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Ancak en büyük fark nitelikten 

gelmekte olup, SPK’ca hazırlanan hesap planının uygulama zorunluluğu 

bulunmamaktaydı. SPK, mali tabloların kendi belirlediği formata ve ilan etmiş 

bulunduğu muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmasını istemişti. Bu 

tabloların kolayca hazırlanmasına yardımcı olacak hesap planını da vermişti. 

Oysa Maliye Bakanlığınca hazırlanan 1 seri Numaralı Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliği ile belirlene hesap planının vergi mükellefi bulunan 

kuruluşlar tarafından uygulanması zorunlu tutulmuştur.                    . 

2005 yılı itibariyle 2000’ i geçmeyen SPK denetimine tabi firmalar hariç 

tutulursa, Türkiye’ de hiçbir firmanın normal şartlarda, hesap ve mali işleri 

bakımından herhangi bir şekilde denetlenmesi mümkün değilken, Maliye 

Bakanlığı’ nın 1995 yılında yürürlüğe koyduğu Tam Tasdik uygulamaları ile 

ilk defa bir firma grubu resmi bir denetim olgusu ile karşı karşıya gelmiştir. 

Tam tasdik denetiminin yeminli mali müşavirler tarafından 

yapılmasının hukuki dayanağının 3568 sayılı Meslek Kanunu ve 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu olması, bu uygulamanın hukuk normu ayağını 

oluşturmuştur. Diğer taraftan aynı tarihlerde başlatılan zorunlu Tek Düzen 

Muhasebe uygulaması da ülkemizdeki muhasebe ilke ve kurallarının yine 

213 sayılı Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan tebliğlere dayalı hukuk normu 

şeklinde uygulamaya konulduğunu göstermektedir. 
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Yeminli mali müşavirler tarafından yapılan tam tasdik denetimi, 

yönetmelik gereğince her ne kadar mali tablo ya da beyannamelerin 

muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu esasa alınarak denetlenmesini de 

içermekte ise de yapılan denetimin vergi mevzuatına uygunluğu araştıran bir 

uygunluk denetimi olma özelliği ağır basmaktadır. 

Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı genel tebliğlerle tasdik işlemini 

mükellefler bakımından zorunlu olmaktan çıkarmış ve mükelleflerin isteğine 

bırakmıştır. Dolayısı ile bugün için beyanname ve eklerinin yeminli mali 

müşavirler tarafından tasdik ettirilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak 

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ve genel tebliğlerle tasdik 

kapsamında anılan konulardaki istisna ve muafiyetten yararlanabilmek için 

mükelleflerin yeminli mali müşavirler ile tasdik sözleşmesi yapması ve söz 

konusu haklardan yararlanabilmek için tasdik raporunun yeminli mali 

müşavirler tarafından düzenlemesi zorunludur.  

Yeminli mali müşavirlik mesleğinin esas niteliklerini her ne kadar 

dünyada uygulanan evrensel denetim anlayışından almakta ise de kendine 

özgü bir kısım benzersiz yönleri yaşanarak öğrenilecektir. İktisadi yapısı, 

çalışanlar ve ekonomistler tarafından; kanuni yapısı, hukuk bilimcileri 

tarafından; vergi yönleri de çalışanlar ile vergi idaresi tarafından kavranarak 

varsa eksik ve boşlukları mutlaka doldurulmalı ve meslek her yönüyle huzura 

kavuşturulmalıdır. Bu ifade ettiklerimizin gerçekleşmesi de yeminli mali 

müşavirlerin ve oluşturdukları örgütlerinin çabaları ile mümkün olacaktır. 

Yeminli mali müşavirlerin denetim sorumluluğu “doğruluk denetimi”  

olarak algılanmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Doğruluk sözcüğü çok 

kesin ve iddialı bir sözcüktür. Hiçbir denetim de mutlak doğruluk iddiasında 

bulunulamaz. Ancak doğru olduğa dair bir kanaat oluşturulabilir ve beklenen 

de bu olmalıdır. Doğruluk istenmesi ve bunun sağlanmaması halinde 

mükellef ve yeminli mali müşavirlere müşterek ve müteselsilen sorumluluk 

yüklenmesi mesleğin çıkmazıdır. 
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Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen bir Kararda165 

yeminli mali müşavirler için getirilen sorumluluk, vergi ile ilgili ödevleri yerine 

getirmekten kaynaklanan bir işleve sahip olmayıp vergilemeye esas alınacak 

belge, kayıt nizamı ve matrah tespitinde dikkate alınması gerekli işlemlerin 

muhasebe usul ve esaslarına, kanunlarda belirtilen düzenlemelere 

uygunluğunu sağlamaya yönelik bir sorumluluk olarak tanımlanmıştır. VUK 

hükümlerine göre vergi ile ilgili ödevlerin yerine getirilmesinden kaynaklanan 

sorumluluk mükellef ve vergi sorumlularına aittir. Yeminli mali müşavirlerin 

mükellef ya da vergi sorumlusu yerine konmaları mümkün değildir. Mükellefin 

belge düzenine uymaması, örneğin sahte ya da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

belge alması, kullanması ya da belgesiz işlem yapması, bunların belge ile 

ilgili ödevlerini yerine getirmediğini ve bu nedenle de VUK’ a aykırı hareket 

ettiğini göstermektedir. Danıştay Kararında yeminli mali müşavirlerin bu 

şekilde işlenen suçlardan sorumlu olmadığını belirtmiştir. 

Yeminli mali müşavirlerin sorumluluğu, vergi sorumluluğu kurumundan 

farklıdır. 3568 sayılı Kanun, meslek kanunu olduğu için meslek mensubunun 

sorumluluğunu düzenlerken bu sorumluluğu hangi şartlarda gerçekleşeceğini 

“meslek kusuru” kavramını da tanımlaması gerekirdi. Ancak kanunda böyle 

bir düzenleme yapılmamıştır. Meslek mensubunun sorumluluğu, hakkında 

işlem yapabilecek kanun olan VUK’ un mükerrer 227’ nci maddesinde de 

böyle bir kural bulunmamaktadır.  

3568 sayılı Kanun ve dünya ülkelerindeki uygulamada oluşan 

içtihatların ortaya çıkardığı sorumluluk kavramının kapsamı; tarafsızlık, 

dürüstlük, iyi niyet, uzmanlık, üstün bilgi ile ihmal ve kusura sebep olmayacak 

şekilde işine gereken özen ve dikkat gösterilerek yapılması ile sınırlı 

bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı’ nın doğruluk denetimi gibi gerçekte 

mümkün olmayan ve 3568 sayılı Kanunu’ un 12’ nci maddesine aykırı 

bulunan genel tebliğ düzenlemeleri yerine olayı uygunluk denetimi olarak ele 

                                                 
165 Danıştay. V.D.D.K., 20.06.1997 gün ve E. 1995 /438, K. 1197/301 
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alması ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı ışığında yeniden 

düzenlemesi gerekmektedir. 

Ülkemizde Maliye Bakanlığının meslek açısından çok önemli bir 

işveren haline geldiği, bir başka ifade ile mesleğin kamuya haddinden fazla 

bağımlı hale gelmesi bağımsız denetimdeki yerini sarsmaktadır. Yeminli mali 

müşavirlik kurumunun bu durumunun gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar ile 

uyumlu olmadığı açıkça görülmektedir. Tasdik uygulamasının öneminden 

dolayı, denetim ve müşavirlik unsurları ön plana çıkarılmalıdır. Bu durumda 

kurum sağlıklı bir şekilde gelişir ve rekabet edebilir duruma gelir. Bu gereklilik 

sağlıklı bir vergi denetimi açısından da önem taşımaktadır. 

Yeminli mali müşavirlere güvenilmelidir. Tasdik kapsamında yapılan 

işler nedeniyle yeminli mali müşavirler için ağır sorumluluklar getirildiğine 

göre, bu meslek erbabına çok geniş bir destek sağlanmalıdır. Aynı işi yapan 

Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının her türlü kanuni yetki ile tüm Devlet 

olanaklarından yararlandığı düşünülürse, sınırlı yetkilerle ve olanaklarla bu 

kamu hizmetini yapmaya çalışan meslek erbabı desteklenmelidir. Ortaya 

çıkabilecek birkaç münferit olay nedeniyle meslek erbabına güvensizlik 

duyulmamalı ve olumsuz yönde genellemeler yapılmamalıdır. 

Uygulamada, meslek mensuplarının mali ve disiplin sorumluluğuna 

ilişkin tespitlerinin vergi inceleme elemanları tarafından yapılması ve tasdik 

raporları ile bunlara bağlı işlemlerde yüzde yüz doğruluk aranması nedeniyle 

objektif ölçütlere göre sorumluluk uygulamasının gerçekleştirildiğini ileri 

sürmek oldukça zordur. Ayrıca, müteselsil sorumluluk uygulaması meslek 

mensuplarının tarafsız kalmasını engellemektedir. 

Meslek mensuplarının üzerlerine yüklenen bu ağır yük şeklindeki 

sorumluluk kavramının sınırlarının kanunlarla çizilip gerekli korumaya kanuni 

çerçevede alınması gerekmektedir. 
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Yeminli mali müşavirlerin tasdik kapsamındaki işlemleri doğruluk 

denetimi olarak nitelendirilmesi nedeniyle 3568 sayılı Kanun’ un 12’ nci 

maddesine dayanak olarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerde bu düşünceye 

uygun olarak yeminli mali müşavirlere vergi incelemesi olarak nitelendirilen 

karşıt vergi inceleme yetkisi tanınmıştır. Ancak, Danıştay Kararı’nda166 

yeminli mali müşavirlerin üçüncü kişilerden defter ve belge ibrazı istemeye 

yetkili olmadıklarından keza VUK’ da vergi incelemeye yetkililer arasında 

sayılmadıklarından vergi incelemesine dolayısıyla karşıt vergi incelemesi 

yetkisine sahip olmadıklarına karar vermiştir. Esasen yeminli mali müşavirler 

Anayasa Mahkemesi’nin bir kararıyla167 devlet memuru olarak da kabul 

edilmemektedirler. Bu nedenlerden dolayı yeminli mali müşavirler tarafından 

düzenlenen tasdik raporlarına göre yapılan vergi iadesi ve diğer tasdik 

işlemleri nedeniyle tasdik raporlarına göre iadeyi yapan mali idare 

görevlilerinin zor durumda kalabileceği kuvvetle muhtemel bir durumdur. 

Belirtilen nedenlerden dolayı, yeminli mali müşavirlerin vergi denetimi işlevi 

olduğu kabul ediliyorsa VUK’ un 135’ inci maddesine eklenecek bir bentle 

“Yeminli mali müşavirlerin tasdik konusu ile sınırlı olacak biçimde vergi 

incelemesine yetkilidir.” şeklinde kanuni bir düzenlemeye yer verilmelidir. 

Anayasa Mahkemesi Kararları168 ile tasdik hizmetinin bir kamu hizmeti 

niteliği taşıdığı tespit edilmiştir. Yeminli mali müşavirlere verilen tasdik hizmeti 

görevi özel hukuk sözleşmesi ile değil kanunla verilmiştir. Tasdik işlemi ile 

ilgili olarak dünyadaki birçok ülkede bir denetim sonucu elde edilen görüşün 

açıklanması önemli iken biz de “tasdik” kavramı ön plana çıkarılmıştır. 

Ülkemizin özel şartlarından kaynaklanan bu durumla ilgili olarak ya yeminli 

mali müşavirlere vergi denetimiyle ilgili olarak verilecek yetkilerle, verilen 

hizmetin kamu hizmeti niteliğine işlerlik kazandırılmalı ya da dünya 

uygulamasında olduğu gibi tasdik kavramı yerine inceleme ve denetim 

sonucu verilen görüşün açıklanması ile yetinilmelidir. 
                                                 
166 Danıştay 4. Dairesi E:1996/1 Karar: 1997/1470. 
167 Anayasa Mahkemesi’nin 19.03.1997 tarih ve 517 sayılı Kararı. 
168 Anayasa Mahkemesi’ nin 19.03.1987 tarih ve E.1986/5, K.1987/7 sayılı Kararı, (12.11.1987 tarih ve 
19632 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır); Anayasa Mahkemesi’nin 26.06.1996 tarih ve E.1996/5, 
K.1996/26 sayılı Kararı (30.06.2001 tarih ve 24448 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır). 
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Dünyadaki uygulamalar bakıldığı zaman, denetim standart ve ilkeleri 

ülkeden ülkeye çeşitlilik göstermekle birlikte şu şekilde bir sınıflandırma 

yapıldığı görülmektedir. Bu sınıflandırma ABD – İngiltere Modeli ve Kıta 

Avrupası Modeli şeklindedir. Bu iki grup arasındaki ayrımı, devletin denetim 

alanındaki rolü belirlemektedir. ABD – İngiltere Modelinde, muhasebe 

kuralları ve denetim standartları ile mesleğin uygulanmasına ait kurallar, bu 

alanda çalışan özel muhasebe kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Kıta 

Avrupası Modelinde ise, kurallar kamu otoriteleri tarafından konulmakta ve 

vergi kanunlarında öngörülen hükümler muhasebe uygulamalarına esas 

alınmaktadır. Ülkemizdeki özel denetim sistemi, bugünkü yapısı ile Kıta 

Avrupası Modeline yakın görülmektedir.  

Yeminli mali müşavirlik mesleğinin bir takım başka kariyer meslekleri 

gibi vatandaş nezdinde güvenirliğini yitirmemesi ve piyasada yıpranmaması 

için mesleki ilke, kural ve standartlara her meslek mensubunun tam olarak 

uyması; uymayanlar hakkında bağlı oldukları Odalar ve Birlik tarafından 

gereken en ağır yaptırımların uygulanması gerekmektedir. Mesleğin kalitesini 

artırmanın yolunun, kaliteli meslek mensubu yetiştirmeden geçtiği 

unutulmamalıdır. 

 Her meslekte olduğu gibi yeminli mali müşavirlik mesleğinde de kötü 

niyetliler olabilir. Sistemi, az sayıdaki bu kötü niyetlilere göre değil, büyük 

çoğunluk olan düzgün çalışanlara göre düzenlemekte ve kötü niyetlileri bir an 

önce tespit edip cezalandırarak bu sistemin dışına çıkarmakta yarar vardır. 

Verilen yetkiyi kötü niyetli kullanan yeminli mali müşaviri, öncelikle Maliye 

Bakanlığı’nın değil meslek odalarının tespit edip cezalandırdığı bir sistem 

kurulmalıdır. 

Tam tasdik uygulaması zorunlu olmalıdır. Mesleğin vergi 

denetimindeki etkinliğini artırmak ve zorunlu tasdik uygulamasına geçmek 

için meslek mensuplarının, işgücü potansiyeli belirlenerek belli standartların 

oluşturulması sağlanmalıdır. 
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Yeminli mali müşavirlik mesleği ülkemizde geçirdiği evreler 

bakımından gelişmiş ülke uygulamaları ile karşılaştırıldığında henüz 

emekleme döneminde olduğu görülmektedir. Ancak bu meslek alanında 

alınan yol azımsanamayacak ölçüdedir. Bunda meslek mensuplarının yoğun 

katkıları ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuda sergilediği olumlu bakış açısının 

katkısı çok büyüktür. 

Haksız rekabetin ortadan kaldırılması, vergi tabanının genişletilmesi, 

kayıt dışı ekonominin kendini besler halden çıkarılması meslek mensupları 

olmadan mümkün görülmemektedir. 

Yargıya intikal eden davaların % 95’inin mükellef lehine sonuçlandığını 

daha önce de belirtmiştik. Merkezi denetim elemanları sayılarının 

yetersizliğinden dolayı genellikle büyük matrah farkı bulabilecekleri büyük 

ölçekli işletmeleri inceledikleri göz önüne alınırsa, bu işletmelerin hepsi 

yeminli mali müşavirlerle sözleşme yapmış durumda bulunmaktadırlar. 

Yargıya intikal eden işlemlerin % 95’i idare aleyhine sonuçlandığına göre 

yeminli mali müşavirler hizmetlerini bulunduğu koşullara rağmen etkin 

sayılabilecek şekilde yerine getirdikleri söylenebilir.  

Vergi ile ilgili gerek mükellefler gerekse de kamu otoritesi olarak 

devletin arasında arabuluculuk ya da hakemlik şeklinde temel fonksiyonu 

olan ama aslında doğrudan kamu yararına çalışan yeminli mali müşavirlik 

mesleği, üstlendiği görevle hem günümüzün hem de geleceğin en parlak 

mesleğidir. Fakat her yeni oluşumda görüleceği üzere, meslek mensuplarının 

gerek kanuni düzenlemeler açısından gerekse de iş yaşamının gerektirdiği 

şartlar nedeniyle pek çok sorunla karşılaştıkları görülmektedir. Vergi 

idaresinin, özellikle Türkiye gibi büyümesi giderek artan ve mükellef sayısı da 

aynı şekilde sayısal temelde fazlalaşan bir ülke de denetim fonksiyonlarının 

yerine getirilmesinde karşılaşacağı yetersizliklerin giderilmesinde meslek 

mensuplarının stratejik değerde işlevi olduğu kanısında bulunmaktayız. 
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ÖZET 

Vergiler, kamu harcamalarının finansmanında kullanılan en önemli 

gelir kaynağıdır. Vergilerin zamanında ve tam olarak toplanabilmesi için vergi 

tahsilâtında etkinliğin sağlanması gerekir. Çağdaş vergi sistemleri beyan 

esasına dayanmaktadır. Beyan esasına göre mükellefler kazançlarını bir 

beyanname ile vergi dairesine beyan ederler. Beyan edilen kazançların 

gerçeğe uygun olup olmadığı ancak vergi denetimleri ile ortaya çıkarılabilir. 

Vergi denetimi, ödenmesi gereken verginin zamanında ve tam olarak 

ödenmesini sağlamak amacıyla vergi idaresinin ve mükelleflerin vergi 

kanunlarından doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin 

belirlenmesidir. Türkiye’ de vergi denetimi ilk kez Maliye Teftiş Kurulu’ nun 

1789 yılında kurulmasıyla başlamıştır. Günümüzde ise vergi denetimleri, 

Maliye Bakanlığının merkez taşra teşkilatında görev yapan denetim birimleri 

tarafından yapılmaktadır. Türkiye’ de gerçekleştirilen başlıca vergi denetim 

türleri; vergi incelemesi, bilgi toplama, yoklama ve aramadır. Türkiye’ de vergi 

denetiminin mevcut yapısından kaynaklanan bazı sorunlar vergi denetiminin 

etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını engellemektedir. 

Mali tabloların doğru ve güvenilir olması bir kamu kurumu olan Maliye 

Bakanlığı açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu tablolara dayanılarak 

vergi matrahı ve dolayısı ile vergi hesaplanmakta ve hesaplanan vergi 

mükellefe tebliğ edilerek tahakkuk ettirilmektedir. Bu nedenle Maliye 

Bakanlığı da vergi matrahının doğru olarak tespiti için muhasebe sistemi 

içinde üretilen bilgilerin vergi mevzuatı hükümlerine uygun olup olmadığını 

denetlemektedir. Bu denetimi hem kendi elemanları vasıtası ile hem de bu 

konuda yetki tanıdığı yeminli mali müşavirler aracılığı ile gerçekleştirmektedir.  

Dünyadaki yeminli mali müşavirlik kurumu ile ilgili gelişmeler Türkiye’ 

de de uygulama alanı bulmuştur. Serbest muhasebecilik, serbest 

muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik meslekleri ile ilgili 

kanuni düzenleme çalışmaları Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 

süregelmiştir. Nihayet 01.06.1989 tarih ve 3568 sayılı “Serbest 
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Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu” ile bağımsız denetçilik mesleği kanuni düzenlemeye 

kavuşturulmuştur.  

Türkiye’ de bağımsız denetçilik mesleğini ve faaliyetlerini düzenleyen 

temel kanun 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebecilik Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’ dur.  

Yeminli Mali Müşavirlik Kurumunun ortaya çıkışı ve kanuni 

düzenlemeler dikkate alındığında meslek kanunu ile ortaya çıkan tasdik 

prosedürü meslek mensubunun “bağımsız uzman” niteliğine zarar vermekte 

ve onu bir vergi denetçisi konumuna koymaktadır. 
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ABSTRACT 

Taxes are the most important source to finance public expenditures. It 

is necessary to provide efficiency in collection of taxes for collecting taxes in 

full on time. Modern tax systems are based on the tax payers’ declaration. 

According to based on declaration, tax payers declare their taxable income to 

the tax office by the tax return. Whether tax payers’ declaration is true or not 

can only be revealed by the tax audits. Tax audit aims to determine whether 

tax authority and tax payers fulfill their responsibilities arising from tax laws in 

order to provide taxes for being paid on time. Tax audit commenced in 

Turkey with the establishment of the Board of Tax Inspectors in 1789. 

Currently, tax audits in Turkey are carried out by the central and local units of 

the Ministry of Finance. The tax audit carried out in Turkey can be 

categorized as collecting information, searching thoroughly intensive tax 

control and inspecting. Some problems stemming from the current structure 

of tax audit undermine effective and efficient tax audits. 

Financial table’s being proper and reliable for Ministry of Finance as a 

public institution posses huge importance. As depending on these tables, 

figures showing taxable value and thus tax are being calculated and this 

calculated tax is being assessing by notifying tax payer. Due to this reason,  

Ministry of Finance audits whether financial accounting information’s used for 

determing the nature of figures showing taxable value as proper are in 

accordance with tax legislation or not. This work of auditing is fulfilled both by 

it is own auditing personnel and certified financial consultants which are 

authorized with auditing.  

The development about the association of certified financial consulting 

in the world has an area in practice in Turkey. The work for legal regulation 

with respect to occupation of self employed accounting, self employed 

accounting financial consulting and certified financial consulting has gone on 

for a long time since the first years of Republic. Finally, the occupation of 

independent auditing has legal regulation with the application of law number 
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3568 and dated as 01.06.1989 of self employed accounting, self employed 

accounting financial consulting and certified financial consulting. 

The basic law which regulates independent auditing job and activities 

in Turkey is Turkish law number 3568 self employed accounting, self 

employed accounting financial consulting and certified financial consulting 

law. 

Turkish Law number 3568 is the essential law that regulates 

accounting professions and their activities.  

The emergence of association of certified financial consulting and 

certification procedure that is emerged through the law of occupation 

regarding legal arrangement is giving harm to characteristic of Independent 

Expert of member of occupation and is describing it as tax auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


